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ΣΥΝΟΨΗ 
 
 

Στη σηµερινή πραγµατικότητα, όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να επιτύχουν όλο 

και µεγαλύτερα κέρδη µέσα από όσο το δυνατόν ορθολογικότερη χρήση των πόρων 

τους, ο Έλεγχος ως µία από τις βασικές λειτουργίες της ∆ιοικητικής Οργανώσεως 

κατέχει τη δική του εξέχουσα θέση. Ο Έλεγχος έχει σαν πρωταρχικό σκοπό αφενός την 

επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών και στόχων της ∆ιοικήσεως της επιχείρησης, 

αφετέρου την προστασία των εχόντων νόµιµα συµφέροντα στην εταιρεία 

(stakeholders). Κατά συνέπεια, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει πληροφοριακό 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Οι ελεγκτές, όµως, που δεν διαθέτουν πληροφοριακό 

υπόβαθρο, αντιµετωπίζουν µεγάλου βαθµού δυσκολίες στην διεκπεραίωση του 

ελεγκτικού έργου. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην παρεµπόδιση του αντικειµενικού και 

συνεχούς εσωτερικού ελέγχου στο εκάστοτε περιβάλλον.  Παράλληλα, παρατηρείται 

µια δυναµική είσοδος των εφαρµογών ανοιχτού λογισµικού στην αγορά που δηµιουργεί 

νέες συνθήκες ανταγωνισµού µε τεράστια οφέλη για τον χρήστη. Οι συγκεκριµένες 

εφαρµογές στοχεύουν σε µια µεγάλη µερίδα επιχειρήσεων, οι οποίες δεν καλύπτονται 

ούτε από κάποιο τυποποιηµένο λογισµικό ούτε από κάποιο χειρόγραφο σύστηµα 

ελέγχου.  

Σε αυτή την εργασία εξετάζεται διεξοδικά η καταλληλότητα εφαρµογής 

πληροφοριακών συστηµάτων ανοιχτού κώδικα στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου, 

όπως το λογισµικό openerp, και συγκεκριµένα αν είναι κατάλληλα τα χαρακτηριστικά 

του ώστε να υιοθετηθεί επιτυχώς από τις επιχειρήσεις και να υπάρξουν τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα εσωτερικού ελέγχου. Στη συνέχεια, µελετώνται 

προσεχτικά τα ‘τυπικά’ χαρακτηριστικά του openerp (τεχνολογία, ασφάλεια, 

βιωσιµότητα, δυνατότητα παραµετροποίησης) και παρουσιάζονται. Το αποτέλεσµα 

είναι η παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης των υπηρεσιών που προσφέρει το 

σύστηµα αυτό και η εξακρίβωση αν πρόκειται για ένα αξιόπιστο και βέλτιστο εργαλείο 

εσωτερικού ελέγχου. 
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ABSTRACT  
 
 

In recent years, Auditing has become an inevitable trend in current business 

environment, as companies try to maximize their profits with the minimum expenses 

possible. To be more specific, auditing has as a mainly target both the achievement of 

management’s objective goals and the protection of stakeholder’s interests. As a result, 

each enterprise should have a Computer-aided auditing system. However, most auditors 

who are not equipped with IT backgrounds have great degree of difficulty in integrating 

computer-aided auditing system with their professional knowledge in auditing. This 

limitation greatly impairs the auditors’ ability to independently and continuously 

perform tests in the auditing environment. Simultaneously, the dynamic entry of open 

source software applications in the market creates new competitive conditions with 

enormous profits for the user. These applications target in enterprises whose 

requirements are met by neither standard software nor manual systems.  

This study examines thoroughly if an open source info system, such as openerp, 

is mature enough so as to be adopted in an organization and have the expected success 

in internal auditing. This software is extensively analyzed and typical characteristics 

(technology, security, viability, flexibility) are presented. The result is the presentation 

of the services offered by this system and the ascertainment of whether it fulfills basic 

software requirements or not as a reliable and optimum tool of auditing. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η δοµή της εργασίας περιλαµβάνει τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, 

χωρίζεται στα 1,2,3,4 υποενότητες. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται 

η ανάλυση του πλαισίου του εσωτερικού ελέγχου και µελετώνται τα είδη, ο σκοπός και 

το νοµικό πλαίσιο. Εξετάζονται, επιπλέον, η χρησιµότητα και αναγκαιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου καθώς και το ισχύον νοµικό πλαίσιο, σε συνδυασµό µε τα 

ελεγκτικά πρότυπα. Στη δεύτερη υποενότητα αποσαφηνίζεται ο ορισµός των 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και παρουσιάζονται ο σκοπός και περιεχόµενό τους, 

σε συνδυασµό µε τις βασικές αρχές και περιορισµούς που διέπουν την υιοθέτησή τους. 

Η τρίτη υποενότητα ασχολείται µε τα πληροφοριακά συστήµατα ανοιχτού κώδικα  και 

εξετάζονται όχι µόνο τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους, αλλά και οι 

περιορισµοί και τα κριτήρια επιλογής εγκατάστασης ενός πληροφοριακού συστήµατος 

ανοιχτού κώδικα. Αναφέρονται, επιπλέον, οι δηµιουργοί αυτών των λογισµικών και οι 

άδειες χρήσης που παρέχονται στους χρήστες. Στην τέταρτη και τελευταία υποενότητα, 

περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης µηχανογραφηµένου τµήµατος µε συγκεκριµένες 

τεχνικές και διαδικασίες. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελείται από 5 υποενότητες, στις οποίες  

παρουσιάζεται  και περιγράφεται το πρόγραµµα ‘openerp’ και πιο συγκεκριµένα 

αναλύεται η τεχνολογία του συστήµατος, η ασφάλειά του, η βιωσιµότητά του και η 

δυνατότητα παραµετροποίησης. Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται η σύγκριση µεταξύ 

του προγράµµατος ‘openerp’ και των χειρόγραφων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου 

και ακολουθεί η διεξαγωγή συµπερασµάτων για το αν το πρόγραµµα αυτό είναι αρκετά 

‘ώριµο’ ώστε να υιοθετηθεί στα πλαίσια του ελεγκτικού έργου.  

Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τη σχέση του εσωτερικού ελέγχου µε το 

συγκεκριµένο σύστηµα. Ειδικότερα, αναλύονται εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

συµβάλλουν στον πιο αξιόπιστο και βέλτιστο έλεγχο µιας επιχείρησης.  Στο τελευταίο 

κεφάλαιο, ακολουθεί η διεξαγωγή συµπερασµάτων για το αν το opener αποτελεί ένα 

ολοκληρωµένο εργαλείο εσωτερικού ελέγχου.  

Για την πραγµατοποίηση της διπλωµατικής εργασίας χρησιµοποιήθηκε το 

ανοιχτού κώδικα λογισµικό ΟpenΕrp. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

1.1.1 Εισαγωγικά 

Στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να 

επιτύχουν όλο και µεγαλύτερα κέρδη µέσα από όσο το δυνατόν ορθολογικότερη χρήση 

των πόρων τους, ο Έλεγχος ως µία από τις βασικές λειτουργίες της ∆ιοικητικής 

Οργανώσεως κατέχει τη δική του εξέχουσα θέση. 

Ο Έλεγχος έχει σαν πρωταρχικό σκοπό αφενός την επίτευξη των αντικειµενικών 

σκοπών και στόχων της ∆ιοικήσεως της επιχείρησης, αφετέρου την προστασία των 

εχόντων νόµιµα συµφέροντα στην εταιρεία (stakeholders), ειδικά όταν αναφερόµαστε 

σε εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια επιχειρήσεις. Κάθε οργανισµός έχει οργανωµένο το 

δικό του σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο µέσα από κανονισµούς, πολιτικές, 

διαδικασίες και οδηγίες αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση ή ακόµη τον περιορισµό 

των κινδύνων που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος, σε αντίθεση µε τον εξωτερικό έλεγχο που περιορίζεται 

στον έλεγχο και πιστοποίηση της ακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων, διενεργεί τόσο χρηµατοοικονοµικούς, όσο και λειτουργικούς, 

διοικητικούς και πολλούς άλλους ελέγχους. Πιο συγκεκριµένα, η επιχείρηση θα πρέπει 

να υιοθετεί τις κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες 

όπως: η µεγέθυνση εταιρειών, πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις, η αύξηση 

οικονοµικού εγκλήµατος, αλλά και τεχνολογικές και οικονοµικές εξελίξεις, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και βιωσιµότητά της. 
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1.1.2  Ιστορική αναδροµή 

 

Μέσα στην πολύπλοκη σηµερινή πραγµατικότητα, σε συνδυασµό µε το συνεχώς 

µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον, η ανάγκη για ορθότερη και πιο αντικειµενική 

πληροφόρηση σχετικά µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και τη λειτουργία της 

κάθε επιχείρησης έχει γίνει περισσότερο επιτακτική. Ο κίνδυνος για καταχρήσεις, 

απόκρυψη στοιχείων, και άλλες διαχειριστικές ανωµαλίες είναι µεγάλος. Παράλληλα, 

είναι ανάγκη να διασαφηνιστούν και να προσδιοριστούν επακριβώς οι δραστηριότητες 

της επιχείρησης, διότι συχνά επικρατεί σύγχυση αρµοδιοτήτων. Τα παραπάνω έχουν 

σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και δεδοµένων που 

απέχουν από την πραγµατικότητα, γεγονός που οδηγεί τη διοίκηση της κάθε 

επιχείρησης στη λήψη λανθασµένων αποφάσεων. 

Για την αποφυγή των προαναφερθέντων προβληµάτων, είναι απαραίτητο να 

διενεργούνται έλεγχοι στην επιχείρηση, για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η 

ασφάλεια της, καθώς και η ασφάλεια των ιδιοκτητών της και των επενδυτών της. Η 

αναγκαιότητα της επισκόπησης των καθηµερινών οικονοµικών συναλλαγών και η 

εξασφάλιση της διαφάνειας παρατηρείται από την αρχαιότητα. 

Από ιστορικά στοιχεία που βρέθηκαν, ο έλεγχος πρωτοεµφανίστηκε µε την 

ανταλλαγή των αγαθών µεταξύ των ανθρώπων σε προϊστορικούς χρόνους. Την εποχή 

αυτή η ανάγκη της απεικόνισης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που δηµιούργησε η 

ανταλλαγή των αγαθών καθώς και η αξιοπιστία των στοιχείων στις συναλλαγές αυτές, 

κατέστησε αναγκαία την εµφάνιση της πρώτης λογιστικής εγγραφής και ταυτόχρονα 

επεσήµανε και την ανάγκη του ελέγχου µεταξύ των συναλλασσόµενων πρωτόγονων 

κοινωνιών. 

Η αναγκαιότητα της επισκόπησης των καθηµερινών οικονοµικών συναλλαγών 

της διαφάνειας στη διαχείριση των ∆ηµόσιων Χρηµάτων φαίνεται ότι οδήγησαν στην 

αρχική θεσµοθέτηση του ελέγχου σχετικές γραπτές µαρτυρίες για την ύπαρξη 

εµπορικών νόµων και λογιστικών εκθέσεων συναντάµε από το 3000 π.Χ. στους 

Νινευίτες της αρχαίας Βαβυλώνας. Στην αρχαία Αίγυπτο οι Φαραώ φορολογούσαν 

κυρίως τις συγκοµιδές των σιτηρών, και για το λόγο αυτό θεσπίστηκε το αξίωµα των 

«Επιστατών» για τα σιτηρά. 

Στην αρχαία Αθήνα περίπου το 300 π.Χ. είχε δηµιουργηθεί το συνέδριο των 

«Λογιστών» ως θεσµός για την επιχείρηση των οικονοµικών για την πόλη - κράτος. 

Ακόµα υπήρχαν οι 14 «Εύθυνοι», οι οποίοι µαζί µε τους λογιστές ήλεγχαν τους 
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λογαριασµούς «∆ιαχειρίσεως» των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα δηµόσια 

αξιώµατα. Επίσης ήλεγχαν τα δηµόσια δάνεια που έδιναν οι τραπεζίτες προς τις πόλεις 

χωρίς τόκο (Φλιτούρης, 2007). 

Στην υπόλοιπη αρχαία Ελλάδα συναντάµε τους «Εξεταστάς», τους 

«Απόλογους», οι οποίοι ήταν επιφορτισµένοι µε διάφορες ελεγκτικές αρµοδιότητες. 

Αργότερα στην αρχαία Ρώµη, υπήρχαν οι «Ύπατοι», οι «Κήνσορες», οι «Τιµητές», οι 

«Ταµίες» οι οποίοι ήταν υποχρεωµένοι να υποβάλλουν εκθέσεις στη Σύγκλητο για τη 

διαχείριση του ∆ηµοσίου Χρήµατος (Καζαντζής, 2006). 

Στα τέλη του Μεσαίωνα, στην Ιταλία σηµειώνεται η αναγέννηση της 

Λογιστικής και η πόλη της Πίζας έχει τον επίσηµο ελεγκτή της. Την ίδια περίπου εποχή 

στο Αγγλικό Θησαυροφυλάκιο τηρούνταν φορολογικοί κατάλογοι εις τριπλούν για 

αντιπαραβολή. 

Ο όρος Ελεγκτές (Auditors) πρωτοεµφανίζεται επίσηµα στην Αγγλία το 1285 

και η πρώτη επίσηµη Ένωση Επαγγελµατιών Ελεγκτών εµφανίστηκε στη Βενετία το 

1581. Πολύ αργότερα εµφανίζονται τέτοιες ενώσεις στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες 

και στις Η.Π.Α. Το 1581 δηµιουργήθηκε στη Βενετία η πρώτη επίσηµη «Ένωση 

Επαγγελµατιών Ελεγκτών» και είχε τον τίτλο “Coliegio dei Raxonati” (Τσακλάγκανος, 

1997). 

Στη Γαλλία τον 17ο αιώνα εφαρµόστηκαν µεθοδικά συστήµατα λογιστικών 

ελέγχων, ενώ είχε ιδρυθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και η επαλήθευση των λογαριασµών 

είχε ανατεθεί στο διακεκριµένο µαθηµατικό Bareme. Οι οικονοµικές κρίσεις των ετών 

1825 και 1836, η ανάπτυξη της βιοτεχνίας και η ενίσχυση της βιοµηχανίας συντέλεσαν 

στη διάδοση των λογιστικών ελέγχων στη Μ. Βρετανία και στη συστηµατοποίηση τους. 

Έτσι η πατρίδα της σύγχρονης Ελεγκτικής θεωρείται η Αγγλία (∆ήµου, 2000). 

Παρακολουθώντας µάλιστα την εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου, βλέπει κανείς 

ότι πριν το 1941 (οπότε και εγκαθιδρύθηκε το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών) 

επρόκειτο κυρίως για µια λειτουργία γραφείου, καθώς το µεγαλύτερο µέρος της 

τήρησης αρχείων γινόταν χειρωνακτικά και οι εσωτερικοί ελεγκτές χρειάζονταν µόνο 

για να ελέγχουν τα λογιστικά δεδοµένα µετά την ολοκλήρωσή τους, για την εύρεση 

λαθών. Μάλιστα, οι σιδηροδροµικές εταιρίες λέγεται ότι αποτέλεσαν τους πρώτους 

σύγχρονους εργοδότες των εσωτερικών ελεγκτών. Το καθήκον των τελευταίων ήταν να 

επισκέπτονται τους πράκτορες των εισιτηρίων των σιδηροδρόµων και να 

επιβεβαιώνουν ότι όλες οι εισπράξεις είχαν απεικονισθεί λογιστικά. Η παλαιά ιδέα του 
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εσωτερικού ελεγκτή συνδέεται µε την έννοια της ασφάλειας και της «αστυνόµευσης». 

Πρωταρχικός στόχος ήταν η αποκάλυψη της απάτης (Pickett, 2003). 

Φυσικά, ο εσωτερικός έλεγχος προχώρησε µέσα από έναν αριθµό σταδίων προς 

την ανάπτυξή του, λόγω της έντασης της πολυπλοκότητας των επιχειρησιακών 

λειτουργιών, αλλά και της αύξησης των διοικητικών προβληµάτων, που ανάγκασε τις 

∆ιοικήσεις να εισάγουν τον εσωτερικό έλεγχο σε πολλούς και νευραλγικούς τοµείς (όχι 

µόνο χρηµατοοικονοµικούς) της επιχείρησης και έτσι να θεωρηθεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι της. 

Συνοπτικά, µπορούν να παρατεθούν κάποια βασικά στάδια που πέρασε ο 

εσωτερικός έλεγχος για να φθάσει στην τελική, σηµερινή, πολύπλευρη µορφή του. Η 

ελεγκτική λειτουργία αρχικά εµφανίστηκε ως µέρος µιας διαδικασίας επιστασίας, ήταν 

µια βοηθητική, υποστηρικτική λειτουργία. Αργότερα, το 1941 µε την καθιέρωση του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – IIA) και των 

επαγγελµατικών προτύπων, δόθηκε έµφαση σε αυτήν και πήρε τη µορφή υπηρεσίας της 

∆ιοίκησης των οργανισµών, µέχρι που πρόσφατα κατέληξε να θεωρείται «υπηρεσία 

στον οργανισµό», του οποίου µέρος αναπόσπαστο αποτελεί η ∆ιοίκηση. Παράλληλα µε 

τις εξελίξεις αυτές, πιο δραστικό ρόλο ανέλαβε και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η 

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee), καθώς και οι εξωτερικοί ελεγκτές, 

συµβάλλοντας στην αναβάθµιση του ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή. Παρατηρείται 

τέλος, µια αλλαγή οπτικής των εσωτερικών ελεγκτών, που από ελεγκτικές µόνο 

λειτουργίες επιτελούν πλέον και συµβουλευτικές. Από τη µια πλευρά, λοιπόν, απέκτησε 

πλήρη µορφή και εµπλουτίστηκε µε επιπλέον δραστηριότητες και καθήκοντα, από την 

άλλη όµως είχε ως αποτέλεσµα να απαιτείται αναδιαµόρφωση των σχέσεων µε τους 

ελεγχόµενους (Morgan, 1979). 

Στην Ελλάδα η αρχική µέριµνα για την ίδρυση οργανωµένου σώµατος ελεγκτών 

λήφθηκε αρχικά µε το Ν.5076/1931. Η υλοποίηση, όµως, των παραπάνω εξαγγελιών 

έγινε το 1955, οπότε µε το Ν.∆. 3329/1955 ιδρύθηκε το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών. 

Ειδικότερα, ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» (Internal Audit) ξεκίνησε να 

ακούγεται περισσότερο στην Ελλάδα εδώ και µερικά χρόνια και ιδιαίτερα από τη 

στιγµή που εκδόθηκε ο νόµος υπ’ αριθµόν 3016, ο οποίος αφορά, µεταξύ άλλων, και 

θέµατα  Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Corporate Governance), και ο οποίος εκσυγχρονίζει 

και επίσηµα το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και 

καθιστά την ύπαρξη Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεωτική, τουλάχιστον για τις 

εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο ορισµός του 



[15] 

 

έρχεται να ανατρέψει την εσφαλµένη αλλά ευρέως διαδεδοµένη πεποίθηση ότι 

ασχολείται αποκλειστικά µε λογιστικά θέµατα, και ως εκ τούτου δεν ενδιαφέρει 

στελέχη της Παραγωγής, των Προµηθειών, της Εφοδιαστικής και αρκετών άλλων 

επιχειρησιακών τµηµάτων. Με βάση το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A. – 

Institute of Internal Auditors), ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως µια ανεξάρτητη και 

αντικειµενική δραστηριότητα διασφαλιστικού και συµβουλευτικού χαρακτήρα, 

σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τη λειτουργία του Οργανισµού. 

Βοηθάει τον Οργανισµό να φέρει σε πέρας την αποστολή του, φέρνοντας µια 

συστηµατική, πειθαρχηµένη προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της 

αποδοτικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, ελέγχου και ορθής εταιρικής 

διαχείρισης. 

Στη σύγχρονη εποχή, η έννοια της ελεγκτικής και του ελέγχου έχει διττή 

σηµασία ως προς το υποκείµενο του ελέγχου, δηλαδή του ατόµου που διενεργεί τον 

έλεγχο. ∆ιακρίνεται στον εσωτερικό έλεγχο που ασκείται από άτοµα που ανήκουν στο 

υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης, και στον εξωτερικό έλεγχο, που ασκείται από 

άτοµα ξένα και ανεξάρτητα από τον συγκεκριµένο οικονοµικό οργανισµό, τον οποίο 

καλούνται να ελέγξουν. 

 

1.1.3  Εννοιολογική προσέγγιση 

 

Με τον όρο εσωτερικός έλεγχος δεν αναφερόµαστε µόνο στην ιδιαίτερη 

υπηρεσία ελέγχου στην επιχείρηση ή τους υπαλλήλους που έχουν αναλάβει αυτή την 

εργασία παράλληλα µε όλα τα καθήκοντά τους, αλλά εννοούµε το όλο σύστηµα 

οργάνωσης της διαδικασίας εκτέλεσης των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής 

απεικόνισής του. Πιο αναλυτικά, ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια ανεξάρτητη, 

αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισµού
1. Βοηθά έναν 

οργανισµό να επιτύχει τους στόχους του, προσφέροντας µια συστηµατική επιστηµονική 

προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης 

των κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών. Επιπλέον, 

                                                           
1
  Ορισµός εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 

www.hiia.gr 
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µε την επιβολή µιας συστηµατικής και πειθαρχηµένης µεθόδου αποτίµησης και 

βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών της διοίκησης και του ελέγχου, 

συµβάλλει στην επίτευξη των αντικειµενικών στόχων της ελεγχόµενης επιχείρησης. 

Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να σηµειωθεί πως κάθε εταιρεία διαθέτει τα δικά 

της χαρακτηριστικά, τα οποία δηµιουργούν ειδικές συνθήκες ελέγχου. Συνεπώς, κάθε 

εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να παρακολουθεί συστηµατικά τις διαδικασίες και να 

µελετά την κάθε περίπτωση, ώστε να µπορεί να σχεδιάσει τον έλεγχο µε το µέγιστα 

αποδοτικό τρόπο. Όταν ο εξωτερικός έλεγχος εξετάζει το εσωτερικό σύστηµα ελέγχου 

µε σκοπό τη διεξαγωγή του πορίσµατος του ελέγχου, δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην 

κατανόηση της ελεγκτικής διαδικασίας για τον εσωτερικό έλεγχο. Συνήθως, η 

πληροφόρηση για να θεωρηθεί πλήρης συνοδεύεται και από ερωτηµατολόγια προς τη 

διεύθυνση, µελέτη των φύλλων ελέγχου, παρατήρηση της εργασίας των εργαζοµένων 

σε διάφορα επίπεδα κ.τ.λ. Ο εξωτερικός ελεγκτής είναι υποχρεωµένος να τεκµηριώνει 

το συµπέρασµά του και τον τρόπο κατανόησης του εσωτερικού συστήµατος ελέγχου 

και των ελεγκτικών διαδικασιών.   

 Συνεπώς, γίνεται φανερή η σηµασία διατήρησης ενός καλά οργανωµένου 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, αφού από αυτό επηρεάζονται συχνά τα πορίσµατα 

του εξωτερικού ελέγχου και κατ’ επέκταση και η εµπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού. 
 

1.1.4  Είδη εσωτερικού ελέγχου 
 

Ο εσωτερικός έλεγχος στην προσπάθειά του να καλύψει ελεγκτικά όλους τους 

τοµείς, συναντά µια σειρά περίπλοκων διαδικασιών. Όντας, όµως, εργαλείο 

αξιολόγησης της λειτουργίας µιας επιχείρησης, είναι αναγκαίο να διενεργείται σε όλα 

τα επίπεδα και τα αντικείµενα της επιχείρησης. 

Τυπικά υπάρχουν δύο είδη εσωτερικού ελέγχου, οι διοικητικοί και οι λογιστικοί 

έλεγχοι: 
• ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

 

Οι διοικητικοί έλεγχοι ασχολούνται µε την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης, τη 

συµµόρφωση µε τη στρατηγική και την πολιτική της επιχείρησης καθώς και µε την 

τήρηση των διαφόρων διαδικασιών αυτής. Η ∆ιοίκηση της επιχείρησης θέτει στόχους 

και κατόπιν καθιερώνει διαδικασίες διοικητικού ελέγχου για να εξασφαλίσει την 
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πραγµατοποίηση των στόχων. Οι διοικητικοί έλεγχοι γίνονται µε τη χρησιµοποίηση 

διαφόρων προϋπολογισµών, εκθέσεων ποιοτικού ελέγχου, αξιολόγησης προσωπικού, 

στατιστικών αναλύσεων, έρευνας της αγοράς καθώς και περιοδικών εκθέσεων 

απόδοσης της εταιρείας και παραγωγικότητας των εργαζοµένων. Συνεπώς, οι 

διοικητικοί έλεγχοι έχουν ως στόχο την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της 

λειτουργίας µέσω της καλύτερης οργάνωσης και της ορθολογικότερης αξιοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναµικού, 

εφαρµόζοντας τις αρχές και τους κανόνες που έχουν τεθεί από τη ∆ιοίκηση.  

 

• ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 

 

Όσον αφορά τους λογιστικούς ελέγχους, πρέπει να σηµειωθεί ότι αποβλέπουν στην 

προστασία των περιουσιακών στοιχείων και στην αξιοπιστία των λογιστικών 

καταχωρήσεων µέσω της κατάλληλης οργάνωσης, των σωστών µεθόδων και 

διαδικασιών και του καλύτερου λογιστικού συστήµατος. Οι λογιστικοί έλεγχοι 

περιλαµβάνουν το διαχωρισµό των καθηκόντων της ∆ιοίκησης και λειτουργίας ενός 

τµήµατος ή τον καθορισµό των καθηκόντων της διαφύλαξης και διατήρησης 

περιουσιακών στοιχείων και της τήρησης των λογιστικών βιβλίων αυτών. Ο λογιστικός 

έλεγχος αποβλέπει στην αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων και στην πραγµατική 

παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Εν τέλει, οι λογιστικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην εξασφάλιση ορισµένων συνθηκών 

για την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι είναι αναγκαίο 

οι συναλλαγές να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία, ώστε να επιτρέπουν την 

ετοιµασία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις παραδεκτές αρχές 

της Λογιστικής, καθώς επίσης και να εξασφαλίζουν την προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων. Ακόµη, επιβάλλεται ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων για την αποφυγή των 

προβληµάτων που θα προέκυπταν εξαιτίας της υπερβολικής συγκέντρωσης 

καθηκόντων σε ένα άτοµο, όπως η κατάχρηση εξουσίας για την επίτευξη ίδιων σκοπών. 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφέρουµε πως υπάρχουν και άλλες διακρίσεις του 

λογιστικού ελέγχου, όπως: 

• Γενικοί έλεγχοι, οι οποίοι πραγµατοποιούνται για όλη τη διαχειριστική περίοδο 

και όλα τα αντικείµενα. 



[18] 

 

• Ειδικοί έλεγχοι, που πραγµατοποιούνται για ορισµένα αντικείµενα, όπως 

αγορές, ταµείο, αποθέµατα. 

• Προληπτικοί έλεγχοι, οι οποίοι πραγµατοποιούνται πριν ολοκληρωθεί µια 

οικονοµική πράξη του λογιστηρίου και έχουν ως σκοπό την πρόληψη 

ενδεχόµενων λαθών. Για παράδειγµα, ελέγχεται το οφειλόµενο ποσό σε κάποιο 

προµηθευτή, η ακρίβεια των αγορών από τον ίδιο, η εκδοθείσα επιταγή από το 

πρόσωπό του αλλά και ο χρόνος εξόφλησής της. 

• ∆ιαρκείς έλεγχοι, οι οποίοι λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 

έτους στην επιχείρηση. 

• Έκτακτοι έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται σε έκτακτες περιστάσεις, όπως σε 

περίπτωση απάτης ή κλοπής. 

Ανεξάρτητα, βέβαια, από τον ακριβή διαχωρισµό των ελέγχων σε κατηγορίες, 

αξίζει να σηµειωθεί πως τα διάφορα είδη ελέγχων δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, 

αλλά στην πράξη εµπλέκονται και αλληλοσυµπληρώνονται, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 

κύριος στόχος του ελέγχου. Αντικείµενο του τελευταίου είναι η επίτευξη των στόχων 

της επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα τηρείται το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. 

 

1.1.5  Σκοπός εσωτερικού ελέγχου 

Ως ξεχωριστό και ανεξάρτητο τµήµα που λογοδοτεί στη διοίκηση και τη γενική              

συνέλευση των µετόχων, ο εσωτερικός έλεγχος ασχολείται µε το συνεχή έλεγχο, 

διοικητικό και λογιστικό, καθώς και την αξιολόγηση όλων των συστηµάτων οργάνωσης 

και λειτουργίας της µονάδας. 

Ωστόσο οι βασικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι
2: 

                                                           
2
  Baumgartner Grant D. Hamilton Angela, ‘Internal Audit: Consider the Implications’, Healthcare 

Financial Management, June 2004, vol. 58, Issue 6, pg 34-36 

• Π.∆. 15/89 προσαρµογή του Ν.∆. 3329/55 περί συστάσεως σώµατος Ορκωτών Λογιστών προς 
τις διατάξεις της 8ης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ 

• Άρθρο 75 του νόµου 1969/91 

• Π.∆ 226/92/Τ.Α 120/14.7.92 
Τα νοµοθετήµατα αυτά εκδόθηκαν για να προσαρµοστεί η νοµοθεσία µας περί διενέργειας του 
ελέγχου στις διατάξεις της 8ης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10/40/84 
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• Η διαβεβαίωση πως τα επιµέρους τµήµατα της επιχείρησης και ειδικά το 

τµήµα του λογιστηρίου λειτουργούν µε βάση την καθορισµένη πολιτική της 

διοίκησης. 

• Η διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας της εσωτερικής οργάνωσης. 

• Η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και επάρκειας των συστηµάτων 

οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης 

• Ο εντοπισµός περιπτώσεων απάτης, ατασθαλιών, σφαλµάτων και αδυναµιών 

στην οργάνωση και λειτουργία των συστηµάτων της επιχείρησης. 

• Η αναφορά των διαπιστώσεων του ελέγχου στη διοίκηση της επιχείρησης. 

• Η εισήγηση µέτρων διόρθωσης και βελτίωσης λειτουργιών και διαδικασιών 

της οικονοµικής µονάδας. 

Γενικά, όµως, κάθε επιχείρηση  διαθέτει το δικό της εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος 

οργανώνεται ανάλογα µε το οικονοµικό µέγεθός της, τη φύση των εργασιών, τη 

στρατηγική και τους στόχους που έχουν τεθεί. 

 Με την οργάνωση του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου κάθε επιχείρηση 

αποσκοπεί στο να
3: 

• ∆ιασφαλιστεί µέσω αξιόπιστων πληροφοριών και στοιχείων η συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της. 

• Προστατευτούν τα περιουσιακά της στοιχεία από κλοπές, σπατάλες, και 

άλλα αρνητικά στοιχεία. 

• Υπάρχει ορθή διαχείριση των αποθεµάτων της. 

• Υπάρχει συµµόρφωση όλων των τµηµάτων ανάλογα µε τις αποφάσεις της 

διοίκησης. 

• Ελέγχεται η αποδοτικότητα των πόρων της. 

• Ελέγχεται η ακρίβεια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεών της. 

 

1.1.6  Νοµικό πλαίσιο 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αυξανόµενη ζήτηση υπηρεσιών του 

εσωτερικού ελέγχου από τις οικονοµικές µονάδες όλων των τοµέων της οικονοµίας. Ο 

                                                           
3
 Whitley J., ‘ECIIA Emphasizes Internal Audit Value’, Internal Auditor, April 2005, vol.62, Issue 2, 

pg.17-18 
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εσωτερικός έλεγχος σήµερα δεν είναι πλέον µια δραστηριότητα εξαρτηµένη από την 

προσωπικότητα του ελεγκτή, παρόλο που ο ρόλος αυτού είναι σηµαντικός για τη 

λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου (Παπαστάθης, 2003). 

Στην Ελλάδα, ο νόµος 5076/1931 είχε ως στόχο την ίδρυση οργανωµένου σώµατος 

Ελεγκτών, οι εξαγγελίες του οποίου υλοποιήθηκαν το 1955 µε το Ν.∆. 3329/1955, 

οπότε και ιδρύθηκε το «Σώµα Ορκωτών Λογιστών» (ΣΟΛ). (Τσακλάγκανος, 1997). 

Στη χώρα µας τα καθ’ ύλη αρµόδια όργανα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς 

(Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & ∆ιοικητικό Συµβούλιο Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών) 

απαιτούν από τις επιχειρήσεις που επιθυµούν την εισαγωγή των µετοχών τους στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, να διαθέτουν αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο. Πιο 

συγκεκριµένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε τις αποφάσεις (Απόφαση 

5/204/14.11.2000 ΦΕΚ 1487/Β/16.12.2000, ΦΕΚ 110Α/17.5.2002) υποχρέωσε τις 

εισηγµένες στο ΧΑΑ εταιρίες να έχουν ξεχωριστό τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

(Παπαστάθης, 2003). 

Με το Π.∆./ΤΕ 2577/9.3.2006 της Τράπεζα της Ελλάδος (Koutoupis et al., 

2009) προσαρµόστηκαν στις τρέχουσες συνθήκες οι αρχές λειτουργίας και τα κριτήρια 

αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) των 

πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, τόσο σε επίπεδο ιδρύµατος όσο και σε 

επίπεδο οµίλου. Ωστόσο, έγγραφα και αποφάσεις όπως οι παρακάτω ενδεικτικά, 

τροποποιούν ή συµπληρώνουν το ως άνω Π.∆. (δικτυακός τόπος bank of greece, 2009): 

1) Απόφαση ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006: «Συµπλήρωση της Π9/ΤΕ 2577/2006, σχετικά 

µε το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των 

Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και 

σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» 

2) Απόφαση ΕΤΠΘ 242/6/4.5.2007: «Τροποποίηση του Παραρτήµατος 4 της Π6/ΤΕ 

2577/9.3.2006, µε το οποίο εξειδικεύονται οι βασικές αρχές και τα κριτήρια 

αξιολόγησης της οργανωτικής δοµής του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά µε 

την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση των εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση 

της τροµοκρατίας» 

3) Απόφαση ΕΤΠΘ 257/4/22.2.2008: «Τροποποίηση του Παραρτήµατος 4 της Π6/ΤΕ 

2577/9.3.2006, όπως ισχύει» Η Τράπεζα της Ελλάδος, µε την Π∆/ΤΕ 2438/6.8.1998, 

κάνει λόγο για την ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου και τη σύσταση «Επιτροπής 

Ελέγχου» στα Πιστωτικά Ιδρύµατα. Οι ανωτέρω αποφάσεις συνέβαλαν θετικά στην 
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αναγνώριση της ανάγκης ίδρυσης και λειτουργίας της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, 

η οποία συµβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των εταιριών, καθώς και στην 

αναβάθµιση του επαγγέλµατος του Εσωτερικού Ελεγκτή (Παπαστάθης, 2003). 

Σε επίπεδο επαγγελµατικής οργάνωσης, στην Ελλάδα µε την απόφαση του 

Πρωτοδικείου Αθηνών 1477/7.6.85., ιδρύθηκε και λειτουργεί το «Ελληνικό Ινστιτούτο 

Ελεγκτών», το οποίο αποτελεί συλλογικό επαγγελµατικό όργανο των Εσωτερικών 

Ελεγκτών. Το Ινστιτούτο αποτελείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο και έχει ως 

µέλη του, εσωτερικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, διακεκριµένους για τις 

γνώσεις, το ήθος και την τιµιότητα τους (Παπαστάθης, 2003). 

Η νοµοθεσία σαφώς και συµβάλλει στην ένταξη του επαγγέλµατος του 

εσωτερικού ελεγκτή στη σφαίρα των επαγγελµάτων µε αναγνωρισµένο κύρος, δεν 

αρκεί όµως µόνο η νοµική του οριοθέτηση και κατοχύρωση, αλλά θα πρέπει να 

συνδυασθεί µε την υποβοήθησή του από τη ∆ιοίκηση των εκάστοτε επιχειρήσεων. 

 

1.1.7  Χρησιµότητα και αναγκαιότητα εσωτερικού ελέγχου 

 
Η ανάγκη αναβάθµισης του εσωτερικού ελέγχου σε στρατηγικό σύµβουλο της 

ανώτερης διοίκησης σε θέµατα εκτίµησης και διαχείρισης κινδύνων, επισηµαίνεται από 

τους Έλληνες συµµετέχοντες σε µια παγκόσµια έρευνα της PricewaterhouseCoopers. 

Λόγω, όµως, της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης η διαχείριση κινδύνου αποτελεί 

κεντρικό ζήτηµα για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, µία νέα έρευνα αναδεικνύει τον 

αναβαθµισµένο ρόλο που µπορεί και πρέπει να αναλάβει ο εσωτερικός έλεγχος: τον 

ρόλο ενός στρατηγικού συµβούλου της διοίκησης σε θέµατα εκτίµησης και διαχείρισης 

κινδύνου.  

Σύµφωνα µε την έρευνα
4, στο άµεσο µέλλον θα αυξηθεί η ανάγκη για εστίαση 

του ελέγχου στη διαχείριση κινδύνων και όχι απλώς στη παροχή διασφάλισης ως προς 

την καλή λειτουργία των υπαρχόντων εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας. Επίσης, στόχο 

αποτελεί ο καλύτερος συντονισµός και συνεργασία των διαφορετικών φορέων που 

                                                           
4
 Παγκόσµια Έρευνα Εσωτερικού Ελέγχου που διεξήχθη από την  PwC για το 2010 και συµµετείχαν 

πάνω από 2.000 στελέχη από 55 χώρες, ανάµεσα στις οποίες και η Ελλάδα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 
ελληνικές εταιρείες που συµµετείχαν αντιπροσωπεύουν πολλούς και διαφορετικούς κλάδους, όπως 

τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, βιοµηχανία, τράπεζες, εµπόριο, ενέργεια, κατασκευές και υγεία, 
http://www.capital.gr/News.asp?id=957173 , 29 Απριλίου 2010 
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παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συµµόρφωσης 

εντός των εταιρειών. Τέλος, υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες µεγαλύτερης 

αξιοποίησης της τεχνολογίας από τα τµήµατα εσωτερικού ελέγχου. 

  Επιπλέον, οι αυξηµένες απαιτήσεις των διοικήσεων και γενικότερα όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών (stakeholders), καθιστούν αναγκαία και απαραίτητη τη 

µετεξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου σε ένα ανώτερο επαγγελµατικό επίπεδο, 

προκειµένου να µπορεί να παρέχει ακριβή αλλά κυρίως πρακτική πληροφόρηση και 

προτάσεις για τη διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου. 

  Αξίζει να σηµειωθεί πως η οικονοµική κρίση έχει ως αποτέλεσµα τον 

αυστηρότερο έλεγχο των πρακτικών διαχείρισης κινδύνου των εταιρειών. Καθώς 

µάλιστα πολλοί αποδίδουν την κρίση στη µη αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνου, 

παρατηρείται ότι οι διευθύνοντες σύµβουλοι εταιρειών από όλους τους κλάδους 

επιθυµούν την αναβάθµιση της δυνατότητας συνολικής διαχείρισης κινδύνου, ώστε να 

υπάρχει καλύτερη προετοιµασία  για το γεµάτο προκλήσεις επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

  Οι ανάγκες και οι προσδοκίες που υπάρχουν από τον εσωτερικό έλεγχο γίνονται 

όλο και πιο έντονες και συνεπώς, το κύριο ζήτηµα είναι κατά πόσο ο εσωτερικός 

έλεγχος αποδίδει βάσει αυτών των προσδοκιών. Επιπλέον, βασική πρόκληση αποτελεί 

και η συµφωνία όλων των εµπλεκοµένων µέσα σε κάθε επιχείρηση αναφορικά µε την 

επέκταση και αναµόρφωση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου σε ένα πιο στρατηγικό 

επίπεδο. Έτσι, οι τρεις κρίσιµοι τοµείς στους οποίους θα πρέπει να εστιάσουν τα 

τµήµατα εσωτερικού ελέγχου είναι:  

* κίνδυνοι και ζητήµατα ζωτικής σηµασίας για την επιχείρηση,  

* ευθυγράµµιση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου µε τις προσδοκίες των 

ενδιαφερόµενων µερών,  

* εναρµόνιση του µοντέλου στελέχωσης του εσωτερικού ελέγχου µε τον ανωτέρω ρόλο 

του. 

Γενικότερα, για να αναλάβει µία οµάδα εσωτερικού ελέγχου το ρόλο 

στρατηγικού συνεργάτη, θα πρέπει να αποτελείται από έµπειρους και εξειδικευµένους 

επαγγελµατίες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τα προβλήµατα, να 

συνδυάζουν πλήθος δεδοµένων, να αξιοποιούν καλύτερα την τεχνολογία, ώστε να είναι 

σε θέση να βοηθούν την επιχείρηση να επιτύχει σε ένα περιβάλλον γεµάτο προκλήσεις. 

∆εδοµένων αυτών των προκλήσεων, ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει: 

• να ξεκινήσει καταστρώνοντας ένα πλάνο αλλαγής,  
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• να επανεκτιµήσει τις πρακτικές αξιολόγησης κινδύνων που εφαρµόζει έως 

σήµερα,  

• να αναπληρώσει τυχόν κενά ανάµεσα στις υφιστάµενες γνώσεις και ικανότητες 

εντός του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου και αυτές που απαιτούνται για την 

υλοποίηση των αλλαγών,  

• να συντονιστεί µε τις υπόλοιπες λειτουργίες που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου 

εντός της εταιρείας, καθώς και  

• να εστιάσει στην αποκόµιση απτών ωφελειών από τη χρήση της τεχνολογίας. 

  Καθώς ο εσωτερικός έλεγχος αντιµετωπίζει νέες και συνεχώς µεταβαλλόµενες 

ανάγκες και προσδοκίες, είναι απαραίτητο να αναλάβει την πρωτοβουλία 

επαναπροσδιορισµού του ρόλου του. Αυτό σηµαίνει να διευρύνει τις γνώσεις και τις 

ικανότητές του και να ετοιµαστεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο ως µία ισχυρή βάση 

υποστήριξης των διευθυντικών και ανώτερων διοικητικών στελεχών, όσον αφορά στην 

ευθυγράµµιση της εταιρικής στρατηγικής µε την αναγνώριση επιχειρησιακών κινδύνων, 

τις δικλείδες ασφαλείας, καθώς και τις εν γένει διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων. 

 

1.1.8  Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα εσωτερικού ελέγχου 

 

Αυτό που θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς είναι το πόσοι έλεγχοι θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν, ώστε να θεωρηθεί πως έγινε αποτελεσµατικός έλεγχος στην 

επιχείρηση. Στην πραγµατικότητα, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη απάντηση, αλλά 

αυτό που έχει σηµασία είναι η ακεραιότητα, επάρκεια και αντικειµενικότητα των 

ελέγχων. Αξίζει να σηµειώσουµε πως στις Η.Π.Α οι εταιρείες έχουν κάνει σηµαντικές 

προσπάθειες ώστε να ακολουθήσουν τις οδηγίες του Sarbanes Oxley Act (section 404), 

κατά τη διενέργεια των ελέγχων τους, ενώ διαρκώς χρειάζονται βελτιώσεις και 

προσαρµογές ανάλογα µε το µεταβαλλόµενο περιβάλλον της επιχείρησης. 

Η µεταβλητότητα του περιβάλλοντος της επιχείρησης, εσωτερικό και 

εξωτερικό, κρίνει απαραίτητη την ανάλυσή του σε συνδυασµό µε τους παράγοντες που 

το επηρεάζουν. Ειδικότερα, θα πρέπει να µελετώνται οι παράγοντες που καθορίζουν το 

εξωτερικό περιβάλλον, όπως κοινωνικοί, οικονοµικοί, πολιτικοί και τεχνολογικοί, 

παράλληλα µε τις δυνάµεις, αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές του εσωτερικού 
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περιβάλλοντος. Γιατί, η µόνη ταχύτητα επιβίωσης των επιχειρήσεων σε ένα σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι η µέγιστη
5. 

Η σωστή διαχείριση του εσωτερικού ελέγχου παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

αποτελεσµατικότητά του. Ωστόσο, όµως, δεν ακολουθείται από όλες τις επιχειρήσεις η 

ίδια πολιτική, ενώ όσο πληρέστεροι είναι οι έλεγχοι τόσο πιο αποτελεσµατικά 

λειτουργεί η επιχείρηση. Αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο, δηλαδή, δεν είναι η 

συχνότητα των ελέγχων αλλά η αποτελεσµατικότητά τους, ώστε να παρέχουν στη 

∆ιοίκηση τις κατάλληλες πληροφορίες για να υπάρξει και η κατάλληλη προσαρµογή 

στο  µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει
6:  

• να διαβεβαιώνεται πως ο εσωτερικός έλεγχος έχει ως σκοπό την 

αντιµετώπιση των πιο σηµαντικών κινδύνων της επιχείρησης. 

• να διασφαλίζεται η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου µέσω πλήρως 

καταρτισµένων εσωτερικών ελεγκτών. 

•  ο µάνατζερ και ο εσωτερικός ελεγκτής να έχουν πλήρη επίγνωση της 

σηµαντικότητας του εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση. 

• να ενισχύεται και εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή. 

Βασικό λόγο για ανεπάρκεια εσωτερικών ελέγχων δεν αποτελεί η έλλειψη 

ανεξαρτησίας και ακεραιότητας των εσωτερικών ελεγκτών, αλλά η έλλειψη των 

απαραίτητων ικανοτήτων για έναν τέτοιο έλεγχο
7. Για να είναι αποτελεσµατικός και 

πλήρης ο έλεγχος θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση του ρόλου του και της 

σηµαντικότητάς του. Εκτός όµως από αυτά, θα πρέπει να υπάρχει σωστός 

προγραµµατισµός, ακρίβεια, επανάληψη, συνέπεια, µονάδες µέτρησης όπως 

εργατοώρες, το βάρος των υλικών, οι κλήσεις των πελατών, οι αποχωρήσεις των 

υπαλλήλων και άλλοι τέτοιοι παράγοντες, για τη διενέργεια ενός αποτελεσµατικού 

ελέγχου. 

                                                           
5
 Cheney Glenn, ‘Are your internal controls sufficient?’, Financial Executive, May 2008, vol.24, Issue 4,  

pg 20-23 

6
  Nolan Michael J., Smith Edward F., ‘Finding New Value in Internal Audit’, Directorship, December 

2007/January 2008, vol 33, Issue 6, pg 74 
 
7 Locatelli Mary, ‘Good Internal Controls and Auditor Independence’, The CPA Journal, Octomber 2002, 
vol.72, Issue 10, pg 12-15 
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Ωστόσο, ο εσωτερικός έλεγχος δεν αποτελεί µια στατική διαδικασία
8, αλλά 

αποτελείται από στοιχεία τα οποία αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται. Πιο 

συγκεκριµένα, ενέργειες όπως ο καθορισµός στόχων ελέγχου, ο προσδιορισµός και 

αξιολόγηση των κινδύνων που παραµονεύουν, ο σχεδιασµός και εφαρµογή του 

περιβάλλοντος ελέγχου, η συνεχής ενηµέρωση µεταξύ των ελεγκτών και των 

υπεύθυνων της επιχείρησης και η εξέταση του αν εφαρµόστηκαν όλες οι 

προγραµµατισµένες διαδικασίες και εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες, αλληλοσυνδέονται 

και ασκούν επίδραση η µία στη άλλη. 

Θα µπορούσαµε να πούµε πως δεν υπάρχει κάποιο τυποποιηµένο 

µακροπρόθεσµο πλάνο εσωτερικού ελέγχου, καθώς κάθε επιχείρηση θέτει τους δικούς 

της στόχους και σκοπούς, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της και τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει. Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές ενέργειες
9 για έναν 

αποτελεσµατικό έλεγχο:   

• Σχεδιασµός προγράµµατος διαχείρισης κινδύνων (Enterprise Risk 

Management). 

• Πρόγραµµα συνέχισης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων(Business 

Continuity Program) και αποκατάστασης καταστροφών (Disaster Recovery 

Program). 

• Ολοκληρωµένη δηµιουργία προγραµµάτων ασφάλειας πληροφοριών. 

• Καθορισµό και ανάλυση της εταιρικής διακυβέρνησης. 

• Συµµόρφωση µε του ισχύοντες νόµους και κανόνες. 

• Ενηµέρωση της διοίκησης µε αναφορές για τα αποτελέσµατα και τις 

διαδικασίες διεξαγωγής των εσωτερικών ελέγχων. 

• ∆ιασφάλιση της ποιότητας των επιχειρησιακών πληροφοριών σχετικά µε τη 

λήψη αποφάσεων. 

• ∆ηµιουργία προγράµµατος για την προστασία της επιχείρησης από 

περιπτώσεις απάτης. 

• Συνεχείς διαδικασίες ανάπτυξης και βελτίωσης της επιχείρησης. 

                                                           
8 Rittenberg Larry E., ‘Internal Control: No small matter’, Internal Auditor, Octomber 2006, vol.63, Issue 
5, pg 47-51 

9
 Swanson Dan, ‘Setting long-term goals for internal audit’, CMA Management, June/July 2007, vol.81, 

Issue 4, pg 19-21 
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Η πραγµατική απόδοση του εσωτερικού ελέγχου έγκειται στην ικανότητά του να 

επηρεάζει και να διευκολύνει τις αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον
10. Έτσι, µε την 

εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος εσωτερικού ελέγχου η επιχείρηση 

µπορεί να αναπτύξει ένα δυναµικά στρατηγικό πλάνο δράσης, το οποίο θα ενισχύσει 

τον εντοπισµό προβληµάτων αλλά και την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία µεταξύ 

των διάφορων τµηµάτων
11 της.   

1.1.9  Ισχύον θεσµικό πλαίσιο και ελεγκτικά πρότυπα    

 

  Στην Ελλάδα η πρώτη εµφάνιση του εσωτερικού ελέγχου έγινε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970. Πιο συγκεκριµένα, το 1985 ιδρύθηκε µε απόφαση του 

Πρωτοδικείου Αθηνών 1457/7.6.85 το ‘Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

(Ε.Ι.Ε.Ε)’, το οποίο αποτελεί το αρµόδιο όργανο που αντιπροσωπεύει τον εσωτερικό 

έλεγχο στη Ελλάδα. Από εδώ κα στο εξής, λοιπόν, ο εσωτερικός έλεγχος αρχίζει να 

αναπτύσσεται και να αποκτά υπόσταση. 

 Το Ε..Ι.Ε.Ε. απαρτίζεται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µέλη του 

είναι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών σχολών που ασκούν αποδεδειγµένα το 

επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή. Επιπλέον, ένα όργανο υπεύθυνο για τη διασφάλιση 

της οµαλής διεξαγωγής των εσωτερικών ελέγχων είναι η Επιτροπή Εσωτερικού 

Ελέγχου, που εκλέγεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αποτελείται από ένα Μη 

Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος αυτού (άρθρο 7 του ν.3016/2002). Συνεδριάζει 

τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, ενώ είναι δυνατή η σύγκλησή της κατόπιν 

σχετικού αιτήµατος της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ή των εξωτερικών ελεγκτών. 

 Σχετικά µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο
12, η πράξη του ∆ιοικητή Τράπεζας της 

Ελλάδος µε την απόφαση 2438/6.8.1998 καθιέρωσε τον εσωτερικό έλεγχο στα 

πιστωτικά ιδρύµατα ως µέσο για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους. Λίγο 

αργότερα, στις 15 Ιουνίου 1999, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε την εγκύκλιο αριθµού 

6 καθιέρωσε την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στις Εταιρείες Λήψης και ∆ιαβίβασης 

                                                           
10 Rossiter Carmen, ‘Top 10 priorities for Internal Audit in a changing Environment’, Bank Accounting 
and Finance, August/ September 2007, vol.20, Issue 5, pg.34-38 

11 Razzetti Eugene A., ‘Internal Auditing’, Consulting to management, December 2003, vol.14, No 4, pg 
34-37 

12
  Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ‘Νοµοθετικό Πλαίσιο’ 

    ∆ιαθέσιµο: www.hiia.gr 
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Εντολών (ΕΛ∆Ε). Στην απόφαση 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

υποχρεούνται οι Εισηγµένες Εταιρείες να έχουν κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας 

καθώς και τµήµα εσωτερικού ελέγχου. 

 Επιπλέον, µια ακόµη νοµοθετική ρύθµιση αποτελεί ο νόµος 2190/20, όπου 

γίνεται αναφορά στον υποχρεωτικό έλεγχο των Α.Ε. από ορκωτούς Λογιστές, οι 

οποίοι πρέπει να προβαίνουν στην πλήρη και αντικειµενική εκτίµηση του εσωτερικού 

ελέγχου, µε βάση τα πρότυπα καλής εκτέλεσης της εργασίας τους. Επίσης, µε τον νόµο 

3016/2002 γίνεται αναφορά στην εταιρική διακυβέρνηση και διευκρινίζονται ειδικά 

θέµατα διοίκησης και λειτουργίας των ανώνυµων εταιρειών που έχουν εισηγµένες 

µετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά που λειτουργεί 

στην Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα, υποχρέωση των εισηγµένων εταιρειών σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου (άρθρο 24, ν.3371/05) είναι ο σχηµατισµός 

τριµελούς ελεγκτικής επιτροπής εκλεγµένη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, 

και αποτελούµενη από µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ τα οποία µέσω τακτικών 

αναφορών αναφέρονται σε αυτό.  

Όσον αφορά τα Ελεγκτικά Πρότυπα (Auditing Standards) αποτελούν ένα 

‘ελεγκτικό πλαίσιο’ που καθορίζει αρχές και διαδικασίες εκτέλεσης του ελεγκτικού 

έργου
13. Βαθύτερος σκοπός των προτύπων είναι: 

1. Να περιγράψουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την πρακτική 

του Εσωτερικού Ελέγχου. 

2. Να αποτελέσουν το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου παρέχονται και 

προάγονται οι προστιθέµενης αξίας δραστηριότητες του Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

3. Να αποτελέσουν µέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

4. Να προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες. 

Επιπλέον, τα πρότυπα χωρίζονται σε τρία µέρη
14: 

                                                           
13

 Βασίλειος Ι. Λουµιώτης, Βασικές οδηγίες  ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων’, Έκδοση 2η, Αθήνα 2008 
14 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ‘Πρότυπα’ 

    ∆ιαθέσιµο: www.hiia.gr 
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• Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Σειρά 1000), τα οποία 

περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οργανισµών και των προσώπων 

που ασκούν Εσωτερικό έλεγχο. 

• Πρότυπα Απόδοσης (Σειρά 2000), τα οποία περιγράφουν τη φύση των 

δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχουν και παρέχουν κριτήρια 

βάσει των οποίων µπορεί να αξιολογηθεί η απόδοση του Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

• Πρότυπα Εφαρµογής, τα οποία εξειδικεύουν τις δύο πρώτες κατηγορίες 

Προτύπων σε συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας (π.χ. Έλεγχος 

Συµµόρφωσης, Έλεγχος Απάτης κλπ). 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι υποχρεωµένοι στα πλαίσια του εσωτερικού 

ελέγχου να ακολουθούν τον κώδικα δεοντολογίας και ηθικής, προκειµένου να 

προάγεται η ηθική κουλτούρα στο επάγγελµα του Εσωτερικού Ελέγχου. Σύµφωνα µε 

τον κώδικα αυτό, οι εσωτερικοί ελεγκτές αναµένεται ότι θα εφαρµόζουν και θα 

υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές: 

• Ακεραιότητα, η οποία εδραιώνει την εµπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη 

βάση εµπιστοσύνης της κρίσης τους. 

• Αντικειµενικότητα, µέσω της οποίας οι ελεγκτές επιδεικνύουν το 

υψηλότερο επίπεδο επαγγελµατικής αντικειµενικότητας κατά τη 

συγκέντρωση, αξιολόγηση κα κοινοποίηση των πληροφοριών για τη 

δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. 

• Εµπιστευτικότητα, όπου οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και 

την κυριότητα της πληροφόρησης που λαµβάνουν και δεν κοινοποιούν 

πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός και αν υπάρχει 

νοµική ή επαγγελµατική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο. 

• Επάρκεια, όσον αφορά τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και εµπειριών 

που χρειάζονται για την παροχή υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου.  
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1.2.1  Συστήµατα εσωτερικού ελέγχου - εισαγωγικά 

Στο συγκεκριµένη ενότητα γίνεται ανάλυση του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και ειδικότερα ορίζεται η έννοιά του, ο σκοπός και το περιεχόµενό του. 

Παράλληλα, αναφέρονται οι βασικές αρχές που το διέπουν, καθώς και οι περιορισµοί 

που καθορίζουν τη λειτουργία του. 

 

1.2.2  Ορισµός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

Τα χρηµατοοικονοµικά σκάνδαλα που απασχόλησαν τα διεθνή χρηµατιστήρια 

κατά τα τελευταία χρόνια ανέδειξαν την ανάγκη για µια πιο αποτελεσµατική εποπτεία 

των επιχειρήσεων του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, µεταξύ δε αυτών και των 

πιστωτικών ιδρυµάτων που, λόγω της φύσης και του µεγέθους τους, διαδραµατίζουν 

καθοριστικό ρόλο για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και της εθνικής οικονοµίας. 

Η εποπτεία, αυτή, πραγµατοποιείται µέσω των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, τα 

οποία είναι πρέπει να εξετάζονται τακτικά. 

Ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που 

τίθενται σε εφαρµογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τη ∆ιοίκηση και το υπόλοιπο 

προσωπικό µιας εταιρείας, µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης και τη συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς
15. 

Σύµφωνα µε τους Cook and Wincle (1976), το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 

προσοµοιάζει το νευρικό σύστηµα του ανθρώπου, αφού διακλαδίζεται και απλώνεται 

στον οργανισµό, και µεταφέρει εντολές και αντιδράσεις από και προς τη διοίκηση. 

Συνδέεται, δε, άµεσα µε την οργανωτική δοµή και τους γενικούς κανόνες λειτουργίας 

της επιχείρησης (Cai, 1997). 

Η εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
16, σε 

συνδυασµό µε τη χρηστή διοίκηση του οργανισµού, αποτελεί µέσο αποτελεσµατικής 

εταιρικής διακυβέρνησης προς µία κατεύθυνση που διασφαλίζει τη µακροχρόνια 

επιβίωση του οργανισµού και την προστασία του από την καταδολίευση. Απώτερος 

                                                           
15

 Ο ορισµός αυτός έχει γίνει παγκόσµια αποδεκτός και χρησιµοποιείται από την ‘COSO’ Committee of 
Sponsoring Organizations της Επιτροπής Treadway στις Η.Π.Α. 

16  Φρόσω Ν. Καπιλή, ‘Ο Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου’, 31/07/09 
∆ιαθέσιµο: http://www.euro2day.gr/article/531158/ArticleDetails.aspx   
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σκοπός της αξιολόγησης των διαδικασιών είναι η αναγνώριση της πιθανής ανεπαρκής 

λειτουργίας των σηµείων ελέγχου ή των δυνατοτήτων βελτίωσής τους και η παροχή 

εισήγησης προς τη διοίκηση του οργανισµού για βελτίωση αυτών των διαδικασιών. 

Ωστόσο, προσπάθεια πάντοτε είναι να τοποθετούνται οι κατάλληλες ασφαλιστικές 

δικλίδες για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των σηµείων ελέγχου (π.χ. χρήση 

κωδικών για προστασία από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, διαχωρισµός καθηκόντων, 

έλεγχοι διαδικασιών, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.), αποσκοπώντας έτσι στην επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί από το συµβούλιο. 

 

1.2.3  Σκοπός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

Τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση 

ανάλογα µε το µέγεθος της, την οργάνωση της, το αντικείµενο της δραστηριότητας της 

και τους στόχους για τους οποίους αυτά έχουν σχεδιαστεί. Εντούτοις, οι στόχοι του 

εσωτερικού ελέγχου
17, που είναι εξαιρετικά σηµαντικοί και απαραίτητοι στο σηµερινό 

εταιρικό κόσµο, είναι οι εξής: 

 

• Συµµόρφωση  

Η συµµόρφωση στους κυβερνητικούς νόµους και τα ελεγκτικά πρότυπα είναι 

ένας από τους πιο σηµαντικούς στόχους των εσωτερικών συστηµάτων ελέγχου. Με 

αυτό τον τρόπο η οργάνωση θα επιτύχει υγιείς επενδύσεις και καλή διαχείριση των 

χρηµάτων που διαθέτει. Επιπλέον, υπάρχει και νοµική κάλυψη µέσω εφαρµογής των 

νόµων κατά την ύπαρξη συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

• Αξιοπιστία 

Οι πιθανότητες  απατών όταν περιλαµβάνονται πολλά χρήµατα, δεν µπορούν να 

αποκλειστούν. Γι’ αυτό το λόγο η εµπιστοσύνη στα εσωτερικά συστήµατα, στους 

ανθρώπους και στις πρακτικές εσωτερικού ελέγχου που ακολουθούνται από την 

οργάνωση θα πρέπει να είναι σηµαντική. Με ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σε ισχύ, 

αυτή η αξιοπιστία αυξάνεται. Ένα πρόσωπο δεν µπορεί µόνο να χειριστεί όλες την 

εργασίες ελέγχου, οπότε θα πρέπει να υπάρχει καταµερισµός εργασιών µεταξύ µιας 

                                                           
17  Deeptee A, ‘Objectives of a system of Internal Control’, 29/9/2010 
Available at: http://www.buzzle.com/articles/objectives-of-a-system-of-internal-control.html 
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µικρής οµάδας ανθρώπων σε συνδυασµό µε  πολυάριθµο ελεγκτικό λογισµικό που είναι 

διαθέσιµο. 

• Ασφάλεια 

Η ασφάλεια του οργανισµού είναι ένας από τους σηµαντικούς στόχους ενός 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Υπάλληλοι και οι πελάτες θα πρέπει να αισθάνονται 

ασφαλείς. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια δεν µπορεί ποτέ να αγνοηθεί, ενώ θα πρέπει να 

σχηµατίζονται µη νοθεύσιµες πολιτικές και κανόνες. Παράλληλα, όµως, θα πρέπει να 

προστατεύεται και η περιουσία του οργανισµού, µε φρουρές ασφάλειας, κλειδαριές και 

αντικλεπτικές συσκευές. 

• Αποδοτικότητα 

Η αποδοτικότητα είναι άλλος ένας σηµαντικός στόχος ενός συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. Το εσωτερικό σύστηµα πρέπει να γνωρίζει πόσο αποτελεσµατικός 

είναι ο οργανισµός και πόσο αποδοτικοί οι υπάλληλοί του. Έτσι, υπάρχει ενίσχυση στη  

διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού προκειµένου να  επιτευχθούν οι σκοποί και των 

στόχοι του οργανισµού.  

• Αναφορά χρηµατοοικονοµικής κατάστασης 

Η ελεγκτική συσχετίζεται µε τις χρηµατοοικονοµικές πλευρές της οργάνωσης, 

εποµένως η οικονοµική υποβολή έκθεσης είναι σηµαντική. Οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι 

απαραίτητοι για να εξασφαλίσουν ότι οι ελεγκτές και οι λογιστές της οργάνωσης 

διατυπώνουν όλες τις οικονοµικές εκθέσεις σωστά, εξασφαλίζοντας πως ο οικονοµικός 

σχεδιασµός προβλέφθηκε σωστά.  

• Χρησιµοποίηση πόρων 

Έναν άλλο στόχο του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί η πλήρης χρησιµοποίηση 

των πόρων και όσο το δυνατόν στο βέλτιστο επίπεδο. Το εσωτερικό σύστηµα ελέγχου 

πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι πόροι της οργάνωσης χρησιµοποιούνται βέλτιστα, 

έτσι ώστε να µη χάνει άσκοπα χρόνο, χρήµα και πόρους. 

Τέλος, ως σύστηµα θα πρέπει να αποβλέπει στην θέσπιση συγκεκριµένων 

δικλείδων ασφαλείας ελέγχου, στο ίδιο το σύστηµα, προκείµενου να συµβάλλει στον 

συντονισµό και την αρµονική συνύπαρξη µεταξύ των λειτουργιών του.  
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 1.2.4  Περιεχόµενο  συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

 

Ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει ένα σύνολο συστηµάτων και 

υποσυστηµάτων, τα οποία είναι απαραίτητα προκειµένου να λειτουργήσει 

αποτελεσµατικά ένας οργανισµός.  

Ενδεικτικά, κάποια τέτοια συστήµατα
18 είναι τα εξής: 

1. Πλήρες οργανόγραµµα, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας µε διάκριση των 

λειτουργιών σε κύριες και δευτερεύουσες. Μέσω αυτού του συστήµατος, θα 

πρέπει να αποσαφηνίζεται και να προσδιορίζεται η περιοχή ευθύνης ανά τοµέα 

ή τµήµα.  

2. Business plan περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών. Σε αυτό το οργανωτικό 

πλάνο θα αναλύονται τα καθήκοντα ανά τµήµα και οι διαδικασίες που θα 

καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες των ιεραρχικών επιπέδων.  

3. Αποτύπωση των στρατηγικών σχεδιασµών και στόχων και την πολιτική 

υλοποίησης αυτών βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και τρόπου 

δράσης, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

4. Πλήρως ανεπτυγµένος προγραµµατισµός δράσης, είτε µακροχρόνιος είτε 

βραχυχρόνιος, ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριότητας και µε αντίστοιχο 

απολογισµό και επισήµανση των αποκλίσεων, καθώς και την αιτιολόγηση 

αυτών.  

5.  Καταστατικό, το οποίο θα είναι πλήρες και ενηµερωµένο, ενώ θα 

προσδιορίζονται και αποτυπώνονται µε σαφήνεια το αντικείµενο 

εκµετάλλευσης, εργασίας και οι κύριοι σκοποί του οικονοµικού φορέα.  

6. Πολιτική αγορών ‐ προµηθειών σε όλες τις κατηγορίες και επίπεδα.  

7. Πολιτική πωλήσεων και τιµολόγηση εσωτερικού – εξωτερικού για όλα τα 

επίπεδα των πελατών.  

8. ∆ιαχείριση εισπράξεων και ίδιων /ξένων κεφαλαίων.  

9. ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου µετοχών, οµολόγων. 

10. Συστήµατα πληροφόρησης. Αξιόπιστο σύστηµα M.I.S. µε ευρύτητα 

επιχειρησιακού πνεύµατος που συµβάλλει στην αναβάθµιση των επιδιωκόµενων 

στόχων. 

                                                           
18

 Παντελής Στυλ. Παπαστάθης, ‘Ο Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος στις επιχειρήσεις‐ οργανισµούς και 
η πρακτική εφαρµογή του’, τόµος α, Αθήνα 2003, σελ.43 
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11. Ολοκληρωµένος κύκλος παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων, υπηρεσιών και 

διαδικασίες διαχείρισης των αποθεµάτων.  

12. Σύστηµα εξουσιοδότησης για εκχώρηση συγκεκριµένων εξουσιοδοτήσεων σε 

στελέχη για την εσωτερική λειτουργία, καθώς και το χειρισµό θεµάτων 

εκπροσώπησης της Εταιρείας, έναντι τρίτων. 

13. ∆ιαδικασίες καθορισµού εξουσιοδοτήσεων ορίων εγκρίσεως δαπανών. 

14. Γενικοί κανόνες λειτουργίας του φορέα, µε καθορισµένες αρµοδιότητες σε όλα 

τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραµίδας, διασφαλίζοντας την εύρυθµη λειτουργία. 

15. Σωστά οργανωµένο και αξιόπιστο µηχανογραφηµένο σύστηµα, που να παρέχει 

την απαιτούµενη πληροφόρηση και να διασφαλίζει τα αρχεία. 

16. Πολιτική επενδύσεων και οι αναµενόµενες αποδόσεις αυτών. 

17. Πολιτική λήψης δανείων για επενδύσεις και κεφάλαιο κινήσεως, ως επίσης και 

αποπληρωµή αυτών.  

18. ∆ιαδικασίες για φορολογική ενηµέρωση, φορολογικές υποχρεώσεις, απόδοση 

φόρων και δικαιώµατος φορολογικών απαλλαγών. 

19. Πολιτική πρόσληψης προσωπικού, µισθοδοσίας, κοινωνικών παροχών, 

αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιοποίηση και γενικότερα σωστής 

διαχείριση του ανθρωπίνου δυναµικού.  

20. ∆ιαχείριση µηχανολογικού εξοπλισµού και παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

Λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών. 

21. Ασφάλεια (Security) προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων, όπου 

προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα µέσα και οι τρόποι προστασίας αυτών. 

22. Συστήµατα I.S.O., έλεγχος διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

23. Καθορισµός συστήµατος περιβαλλοντικής προστασίας (E.M.A.S.= 

Environmental Management Auditing Systems), προκειµένου να αποφευχθούν 

απρόβλεπτες συνέπειες στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, σύµφωνα 

µε τις περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές, I.S.O. 14001, έγκριση τυποποίησης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2‐4‐1996. 

24. Εσωτερικό Έλεγχο (internal Audit), που αποτελεί µέρος του Σ.Ε.Ε. που είναι 

αρµόδιος για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας, ως επίσης και των 

επιµέρους συστηµάτων , λειτουργιών αυτού. 

25. Άλλες διάφορες δραστηριότητες που πραγµατοποιεί ο οργανισµός προκειµένου 

να  επιτευχθούν οι αντικειµενικοί σκοποί και επιδιώξεις του. 
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1.2.5  Βασικές αρχές  συστήµατος  εσωτερικού ελέγχου  

 

Σε ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ακολουθούνται κάποιες 

βασικές αρχές προκειµένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να προσαρµόζονται σε αυτό και να 

γνωρίζουν τη δοµή και λειτουργία του, ώστε να πραγµατοποιήσουν καλύτερη 

αξιολόγηση και να διενεργήσουν πιο αποτελεσµατικά τον έλεγχό τους. Ενδεικτικά, θα 

µπορούσαµε να αναφέρουµε κάποιες βασικές αρχές
19, όπως: 

I. Κατάλληλη στελέχωση 

Σε µια σύγχρονη επιχείρηση, όπου επικρατούν τάσεις διεθνοποιηµένης αγοράς, 

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη σωστή στελέχωση από εξειδικευµένο 

δυναµικό και στον ανάλογο αριθµό, καθώς δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για 

πειραµατισµούς. 

II. Αποκέντρωση της διοίκησης 

Ανάλογα µε το βαθµό της οργάνωσης και τον τρόπο στελέχωσης, η διοίκηση, 

καθώς και κάθε τµήµα της επιχείρησης θα πρέπει ανάλογα να φροντίζουν ώστε: 

• Να εκχωρούνται όσο το δυνατόν περισσότερες αρµοδιότητες σε όλα τα 

ιεραρχικά επίπεδα. 

• Το κάθε τµήµα χωριστά να ασκεί όσο το δυνατόν περισσότερες εξουσίες και 

να έχει και περισσότερες ευθύνες. Να είναι απολύτως υπεύθυνο για το 

αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων, τόσο σε επίπεδο τµήµατος όσο και σε 

επίπεδο ατόµων.  

• Να αξιολογούνται ανάλογα οι ενέργειες  και να προσδιορίζεται το 

αποτέλεσµα, τόσο των διοικητικών οργάνων όσο και των αρµοδίων 

τµηµάτων. 

 

 

 

 

                                                           
19

 Παντελής Στυλ. Παπαστάθης, ‘Ο Σύγχρονος Εσωτερικός  Έλεγχος στις επιχειρήσεις‐ οργανισµούς και 
η πρακτική εφαρµογή του’, τόµος α, Αθήνα 2003, σελ.49 
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III. ∆ιαχωρισµό καθηκόντων και ευθυνών 

Σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχικής πυραµίδας συνιστάται να υπάρχει σαφής 

διαχωρισµός καθηκόντων και ευθυνών, ειδικά σε θέµατα που σχετίζονται µε τι 

ζωτικότητα της επιχείρησης. Κανένα τµήµα παραγωγικής µονάδας ούτε άτοµο δεν 

γίνεται να έχει αποκλειστική ευθύνη, γνώση, και εξουσία για οποιαδήποτε σηµαντική 

λειτουργία ή συναλλαγή. Θα πρέπει υπάρχει εναλλαγή στους τοµείς εργασίας, καθώς 

και συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων προκειµένου να ολοκληρωθεί ένα έργο. 

  

IV. Παροχή εξουσιοδοτήσεων 

Είναι γεγονός πως για συναλλαγές και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι 

τρίτων απαιτείται εξουσιοδότηση από το διοικητικό συµβούλιο. Οι δοσοληψίες αυτές 

προϋποθέτουν κατ’ ανάγκη ειδικές εξουσιοδοτήσεις, σε αντίθεση µε αυτές που 

ρυθµίζονται µέσω των καθιερωµένων λειτουργικών κανόνων και διαδικασιών, στα 

πλαίσια των οποίων η επιχείρηση κατ΄ ανάγκη πρέπει να κινείται. 

V. ∆ιασφάλιση των συναλλαγών 

Όλες οι συναλλαγές ενός οργανισµού θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί ο οργανισµός, σε συνδυασµό µε τις 

κατευθύνσεις της ∆ιοίκησης, προκειµένου:  

• Να υπάρχουν σαφείς ευθύνες για εγκρίσεις. 

• Να υπάρχει σαφής και λεπτοµερής καθορισµός για τις διαδικασίες 

προληπτικού ελέγχου πριν από κάθε συναλλαγή. 

• Να υποστηρίζεται κατάλληλα η καταχώρηση και λογιστική απεικόνιση 

κάθε λογιστικού γεγονότος. 

• Να υπάρχει ανά πάσα στιγµή πληροφόρηση για όλες τις συναλλαγές, οι 

οποίες θα πρέπει να απεικονίζονται σε συγκεκριµένα ειδικά έντυπα. 

• Να ελαχιστοποιείται σε κάθε συναλλαγή η πιθανότητα λάθους. 

• Για την πλήρη πληροφόρηση της διοίκησης, θα πρέπει να υπάρχει βατή 

ανάλυση κάθε οικονοµικού γεγονότος ώστε να ληφθούν οι ανάλογες 

αποφάσεις. 

Ωστόσο, για να υπάρχει διασφάλιση των συµφερόντων του οργανισµού, κάθε 

συναλλαγή θα πρέπει να ακολουθεί τα εξής τέσσερα στάδια: 
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• Της εξουσιοδότησης, δηλαδή να εκχωρούνται εξουσιοδοτήσεις  σε 

συγκεκριµένα άτοµα  που θα χειρίζονται τις συναλλαγές σε όλες τις 

φάσεις και µέχρι ποιο ποσό. 

• Της έγκρισης, όπου κάθε συναλλαγή θα πρέπει να εγκρίνεται, πριν την 

εκτέλεση της. Κάθε έγκριση συναλλαγής εκ των υστέρων εγκυµονεί 

κινδύνους για την επιχείρηση και τους εργαζοµένους.  

• Της εκτέλεσης, δηλαδή για κάθε εκτέλεση πρέπει να προηγείται η 

διαδικασία της έγκρισης.  

• Της καταγραφής, δηλαδή η άµεση καταγραφή της συναλλαγής, µετά 

την εκτέλεση, είναι µια δικλείδα ασφαλείας προς αποφυγή επανάληψης 

της ίδιας συναλλαγής και παροχή άµεσης εικόνας των συναλλαγών.  

 

VI. Επιτήρηση και επιθεώρηση της εργασίας 

Τόσο η συστηµατική επιτήρηση όσο και η επιθεώρηση της εργασίας των 

στελεχών και εργαζοµένων δίνει τη δυνατότητα για άµεση διαρθρωτική παρέµβαση, 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των διαδικασιών και η ποιότητα των 

υπηρεσιών και προϊόντων. 

 

VII. Έγκαιρη και τακτική ενηµέρωση 

Στοιχεία όπως, πληροφοριακό υλικό, στοιχεία εκθέσεων, πορίσµατα µελετών 

συµπεράσµατα συσκέψεων και συνεδρίων , που προέρχονται από το εξωτερικό και 

ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον, πρέπει να οργανώνονται κατάλληλα και η διανοµή τους 

να είναι έγκαιρη σε περίπτωση διάθεσή τους στη ∆ιοίκηση.  

 

VIII. Έκταση ελέγχων ανάλογα µε τον κίνδυνο 

Ο σχεδιασµός του ελέγχου από τα ίδια τµήµατα, όπως επίσης και η έκταση 

αυτού πρέπει να ανταποκρίνεται στο µέγεθος, στη φύση, στην οργάνωση και στον 

κίνδυνο που είναι εκτεθειµένο το κάθε τµήµα ενός οργανισµού. Κατά συνέπεια το 

κόστος του ελέγχου δεν πρέπει να είναι υπέρµετρο, αλλά ανάλογο µε τις προβλέψεις 

και την ωφέλεια του.  
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IX. Θέσπιση τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

Προϋπόθεση της άµεσης και αντικειµενικής πληροφόρησης της ∆ιοίκησης σε 

έναν καλά οργανωµένο φορέα, αποτελεί η θέσπιση ενός ανεξάρτητου τµήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου. Η ανεξαρτησία του, ως κύριο χαρακτηριστικό, καθώς και η 

εποπτεία του από τη διοίκηση, του δίδει τη δυνατότητα αξιολόγησης  και εκτίµησης 

διαδικασιών σε όλο το φάσµα, καθώς και τη δυνατότητα υλοποίησης των αποφάσεων. 

1.2.6  Περιορισµοί  συστήµατος  εσωτερικού ελέγχου 

 

Η σχεδίαση και λειτουργία ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στηρίζεται 

στη λογική διασφάλιση επίτευξης των αντικειµενικών στόχων µιας οικονοµικής 

µονάδας. Παράλληλα, η επιτυχία των στόχων του εσωτερικού ελέγχου σχετίζεται στενά 

µε το κόστος που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών του τµήµατος του 

εσωτερικού ελέγχου. Συνεπώς, η αποτελεσµατικότητα κάθε συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου επηρεάζεται από συγκεκριµένους εγγενείς περιορισµούς κάθε οικονοµικής 

µονάδας, όπως είναι η παραβίαση των κανόνων του συστήµατος εσωτερικού έλεγχου 

από την ίδια τη διοίκηση ή µε εντολή της, η λανθασµένη χρησιµοποίηση του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου από το προσωπικό και οι συµπαιγνίες διαφόρων 

στελεχών ή ακόµη και λειτουργικών µονάδων της επιχείρησης. 

Παράγοντες όπως, η παρανόηση των ελεγκτικών εγχειριδίων και εγκυκλίων 

οδηγιών, η αµέλεια και η κόπωση του ασκούντος του ελεγκτικού έργου, µπορεί να 

περιορίσουν σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα του ελεγκτικού έργου. Επιπλέον, η 

αποτελεσµατικότητα ενός εσωτερικού ελέγχου µπορεί να µηδενιστεί εξαιτίας είτε της 

δόλιας παραβίασης των κανόνων από αρµόδια στελέχη είτε της µη προσαρµογής στο 

συνεχώς µεταβαλλόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον.  

 

1.3.1  Πληροφοριακά συστήµατα ανοιχτού κώδικα – εισαγωγικά 

 

Στην τρίτη υποενότητα παρουσιάζονται τα πληροφοριακά συστήµατα ανοιχτού 

κώδικα, σε συνδυασµό µε τα διάφορα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. 

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στους δηµιουργούς αυτού του λογισµικού και στις άδειες 

χρήσης που παρέχονται στους χρήστες. Επιπλέον, περιγράφονται τα κριτήρια επιλογής 

ενός τέτοιου προγράµµατος, καθώς και οι περιορισµοί εγκατάστασής του. 
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Η παγκόσµια ανάπτυξη της αγοράς πληροφορικής και της χρήσης 

υπολογιστικών συστηµάτων τα τελευταία χρόνια υπήρξε ραγδαία. Οι τεχνολογίες 

πληροφορικής έχουν κάνει την είσοδό τους στην εκπαίδευση, ως επικουρικό µέσον 

µάθησης αλλά και αυτοσκοπός για την εξοικείωση των σπουδαστών µε αυτές. 

Ταυτόχρονα, µεγάλα έργα πληροφορικής του ∆ηµόσιου Τοµέα αποσκοπούν στην 

αναβάθµιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις το βασικό ρόλο παίζει το λογισµικό, 

δηλαδή το τµήµα εκείνο που αξιοποιεί τις δυνατότητες ενός πληροφοριακού 

συστήµατος προκειµένου να εκτελέσει προκαθορισµένες εργασίες. Η πλειοψηφία των 

εταιρειών πληροφορικής θεωρεί το παραγόµενο από αυτές λογισµικό ως πνευµατική 

τους ιδιοκτησία, διατηρώντας τον πηγαίο κώδικα (τα δοµικά στοιχεία του λογισµικού) 

‘κλειστό’, δηλαδή µη διαθέσιµο στο κοινό ή ακόµα και στους πελάτες τους. 

Οι άνω συνθήκες χρήσης λογισµικού, ώθησαν κάποιους να γράψουν λογισµικό, 

µε το οποίο όµως διέθεταν τον πηγαίο κώδικα, επιτρέποντας ελεύθερα αλλαγές σε 

αυτόν. Ο εν λόγο κώδικας, γραµµένος σε γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου, 

είναι απολύτως απαραίτητος για την κατανόηση της λειτουργικότητας του 

προγράµµατος, την τροποποίηση, την επεξεργασία και τη βελτίωσή του ανεξάρτητα 

από τον αρχικό δηµιουργό του. Η ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα αποτελεί τη 

βάση της φιλοσοφίας του Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα, ενώ η εξάπλωσή του αποτελεί 

παγκόσµιο φαινόµενο και πλήθος χρηστών το έχει ενστερνιστεί. 

 

1.3.2 Ορισµός  πληροφοριακών συστηµάτων (ΠΣ) ανοιχτού κώδικα 

 

 

 

Ένα πρόγραµµα θεωρείται ελεύθερο λογισµικό όταν οι χρήστες του έχουν την 

ελευθερία να το εκτελούν, αντιγράφουν, διανέµουν, µελετούν, τροποποιούν και 

βελτιώνουν.  
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Πιο συγκεκριµένα, η ελευθερία έγκειται στα εξής
20: 

• Ελευθερία να εκτελείται το πρόγραµµα για οποιονδήποτε σκοπό (ελευθερία 0). 

• Ελευθερία να µελετάται ο τρόπος λειτουργίας του προγράµµατος και να 

προσαρµόζεται στις εκάστοτε ανάγκες. Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι 

προϋπόθεση για να ισχύει κάτι τέτοιο (ελευθερία 1). 

• Ελευθερία να αναδιανέµονται αντίγραφα του προγράµµατος (ελευθερία 2). 

• Ελευθερία όσον αφορά τη βελτίωση του προγράµµατος και τη δηµοσίευση των 

βελτιώσεων στο κοινό, προκειµένου να επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα 

(ελευθερία 3). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για να ισχύει 

κάτι τέτοιο.   

Ο ορισµός του ανοικτού κώδικα αναφέρει τις εξής δέκα προϋποθέσεις
21, για να 

µπορεί ένα λογισµικό να ονοµάζεται λογισµικό ανοικτού κώδικα: 

1. Ελεύθερη διανοµή  

Η άδεια χρήσης δεν επιτρέπεται να περιορίζει τη διανοµή (δωρεά ή πώληση) του 

λογισµικού σε πακέτα προγραµµάτων, που προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Για τη 

διανοµή δεν επιτρέπεται να απαιτηθούν τέλη. 

 
2. Πηγαίος κώδικας  

Η διανοµή του λογισµικού θα πρέπει να επιτρέπεται όχι µόνο στη µορφή του 

πηγαίου κώδικα αλλά και σε µεταγλωττισµένη µορφή. Σε περίπτωση που  ο πηγαίος 

κώδικας δεν συµπεριλαµβάνεται στη διανοµή, τότε θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

να τον αποκτήσει κανείς δωρεάν (π.χ., µέσω Internet) ή µε δικά του έξοδα. Ο πηγαίος 

κώδικας δεν επιτρέπεται να έχει γραφεί µε ακατανόητο τρόπο ή να βρίσκεται σε κάποια 

ενδιάµεση µορφή (π.χ., προµεταγλωττισµένος). 

3. Παραγόµενα έργα 

Θα πρέπει να επιτρέπονται αλλαγές και παράγωγα, ενώ θα µπορούν να 

δηµοσιοποιούνται µε την άδεια χρήσης. 

 
                                                           
20

  Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού, ‘Ορισµός του Ελεύθερου Λογισµικού’  
     ∆ιαθέσιµο: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.el.html  
 
21 Open Source Initiative, ‘The Open Source Definition, Introduction’ 
    Available at: http://www.opensource.org/docs/osd  
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4. Ακεραιότητα του πηγαίου κώδικα του συντάκτη 

Προκειµένου να γίνει επαναδιανοµή του τροποποιηµένου πηγαίου κώδικα, θα 

πρέπει να υπάρχει άδεια χρήσης η οποία προβλέπει τη χρησιµοποίηση των 

επονοµαζόµενων patches22. Η άδεια χρήσης επιτρέπεται να προστατεύει το όνοµα του 

προγράµµατος και να επιτρέπει τη διανοµή του τροποποιηµένου πηγαίου κώδικα µόνο 

κάτω από διαφορετικό όνοµα. 

5. Καµία διάκριση σε βάρος ατόµων ή οµάδων 

Η άδεια χρήσης δεν επιτρέπεται να βλάπτει κάποιο άτοµο ή κάποια οµάδα ατόµων. 

 

6. Κανένας περιορισµός ως προς το πεδίο εφαρµογής 

∆εν  επιτρέπεται ο περιορισµός του πεδίου εφαρµογής από την άδεια χρήσης. 

 

7. Επαναδιανοµή της άδειας χρήσης 

Τα δικαιώµατα που αποκτώνται πρέπει να περιέρχονται σε όλους τους χρήστες του 

λογισµικού χωρίς να χρειάζεται κάποια επιπρόσθετη άδεια χρήσης. 

 

8. Η άδεια χρήσης δεν επιτρέπεται να περιορίζεται σε ένα ορισµένο πακέτο 

λογισµικού 

Τα δικαιώµατα χρήσης που αποκτώνται από ένα πρόγραµµα δεν θα πρέπει να 

εξαρτώνται από το αν το πρόγραµµα είναι τµήµα ενός πακέτου λογισµικού. Σε 

περίπτωση αφαίρεσης του προγράµµατος δεν θα πρέπει να υπάρξει περιορισµός των 

δικαιωµάτων.  

 

9. Η άδεια χρήσης δεν επιτρέπεται να εµποδίζει τη συνδιανοµή του λογισµικού µαζί 

µε άλλα λογισµικά 

∆εν θα πρέπει να υπάρχει περιορισµός της διανοµής του λογισµικού µαζί µε άλλα 

προγράµµατα. 

 

                                                           
22

 Με τη χρήση των ‘patch files’ δίνεται η δυνατότητα εργασίας είτε µε την τροποποιηµένη είτε µε την 
αρχική έκδοση του πηγαίου κώδικα. 
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10.  Η άδεια χρήσης θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη 

Η άδεια δεν θα πρέπει να στηρίζεται σε κάποια συγκεκριµένη τεχνολογία, τύπο ή 

διεπαφή. 

Οποιαδήποτε άδεια χρήσης θα πρέπει να υποβάλλεται στην Πρωτοβουλία Ανοικτού 

Κώδικα και να εξετάζεται αν είναι σύµφωνη µε τον “ορισµό του ανοικτού κώδικα”. Αν 

η άδεια χρήσης είναι σύµφωνη µε τον ορισµό, τότε αµέσως γίνεται δεκτή στον 

κατάλογο των εν ονόµατι “αδειών χρήσης που είναι πιστοποιηµένες από την OSI” 

(Open Source Initiative, 2003d). 

 

1.3.3  Άδειες  χρήσης  λογισµικού ανοιχτού κώδικα 

Σε ποιον ανήκει το ελεύθερο λογισµικό; Μπορώ να το αντιγράψω; Μπορώ να 

αλλάξω µια γραµµή στον κώδικα και το πουλήσω ως κλειστό λογισµικό; Αν και στις 

περισσότερες περιπτώσεις, ιδιοκτήτης του copyright παραµένει ο αρχικός συγγραφέας 

του λογισµικού, οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις εξαρτώνται από την άδεια 

(license) µε την οποία έρχεται το εκάστοτε πρόγραµµα, και την οποία είναι 

υποχρεωµένος να δεχθεί όποιος σκοπεύει να το χρησιµοποιήσει µε οποιονδήποτε 

έµµεσο ή άµεσο τρόπο. Γενικά, υπάρχουν πάνω από 50 διαφορετικές άδειες χρήσης 

ΕΛ/ΛΑΚ. Οι άδειες Ανοικτού Κώδικα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους 

ακόλουθους τύπους: 

1) Μη-Προστατευτικές άδειες επειδή δεν προστατεύουν τον κώδικα από τη χρήση 

του στις µη-ανοικτού κώδικα εφαρµογές. Οι χορηγήσαντες άδεια των Μη- 

Προστατευτικών αδειών Ανοικτού Κώδικα διατηρούν τα δικαιώµατα της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας τους, αλλά χορηγούν όλα αυτά τα δικαιώµατα στον κάτοχο άδειας, χωρίς 

κανέναν περιορισµό. 

2) Προστατευτικές άδειες επειδή εξασφαλίζουν ότι ο κώδικας θα παραµείνει πάντα 

ανοικτός/ ελεύθερος. Οι χορηγήσαντες άδεια των Προστατευτικών αδειών Ανοικτού 

Κώδικα διατηρούν τα δικαιώµατα της πνευµατικής ιδιοκτησίας τους, χορηγούν όλα 

αυτά τα δικαιώµατα στον κάτοχο άδειας, αλλά εφαρµόζουν τουλάχιστον έναν 

περιορισµό, ότι η αναδιανοµή του λογισµικού, είτε τροποποιηµένου ή χωρίς 

τροποποιήσεις, πρέπει να είναι κάτω από την ίδια άδεια. Ενδεικτικά, µπορούµε να 

αναφέρουµε και τις ιδιόκτητες άδειες σύµφωνα µε τις οποίες διατηρούνται τα 
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δικαιώµατα της πνευµατικής ιδιοκτησίας τους και χορηγούνται µόνο µερικά από αυτά 

τα δικαιώµατα, συνήθως µόνο τα δικαιώµατα εκτέλεσης του προγράµµατος και 

παρουσίασής του. 

Οι µη- προστατευτικές άδειες περιλαµβάνουν τις εξής άδειες
23: Academic Free 

License v.1.2, Apache Software License v.1.1, Artistic License, Attribution Assurance 

license, BSD License, Eiffel Forum License, MIT License και πολλές άλλες… 

Οι Προστατευτικές άδειες περιλαµβάνουν τις εξής άδειες: Artistic License, 

Common Public License v.1.0, GNU General Public License v.2.0, GNU Lesser 

General Public License v.2.1, Open Software License v.1.1, κι αρκετές άλλες… 

Ωστόσο, ιστορικά
24, υπάρχει και άλλη µια διάκριση των αδειών

25 σε τρεις 

κατηγορίες: 

• ACADEMIC LICENSES (mit athena, berkeley, and apache)26 

 

- Οι άδειες αυτές δίνουν τη δυνατότητα  στον χρήστη του λογισµικού είτε να το 

τροποποιήσει πλήρως, είτε να το επεκτείνει ή και να το πουλήσει. 

- ∆εν απαιτούν το απορρέον επεκταµένο λογισµικό να δίδεται µε την ίδια άδεια και 

δεν απαιτούν την κοινοποίηση των αλλαγών ή επεκτάσεων. Με αυτό τον τρόπο 

εξουσιοδοτούν Ιδιόκτητο λογισµικό να εµπεριέχει τέτοιου τύπου άδειας Ανοιχτό 

Λογισµικό. 

- Θα πρέπει  να παραµένουν και να αναφέρονται (attribution) τα δικαιώµατα του 

δηµιουργού (copyrights). 

- ∆εν υπάρχει οποιαδήποτε εγγύηση για την χρήση του λογισµικού. 

 

 

                                                           
23

 Open Source Initiative, ‘Open Source Licenses’  
    ∆ιαθέσιµο στο:  http://www.opensource.org/ 

24 Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας, ‘Χρήση Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα’,          
έρευνα 2007 
   ∆ιαθέσιµο στο: http://www.observatory.gr/files/meletes/Open%20Source%20report%20Final.pdf  

25
 “Understanding Free and Open Source Licenses, Version 2.1”  

      Διαθέσιμο στο:       

http://stephesblog.blogs.com/papers/Optaros_Und_FOSS_Lic_SWalli_PartII_051906.pdf  

26
 Open Source Initiative, ‘Open Source Licenses’  

    ∆ιαθέσιµο στο:  http://www.opensource.org/ 
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• FREE SOFTWARE LICENSES (General Public License and the LGPL)27 

- Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί να τροποποιήσει και διανείµει το λογισµικό, 

τότε όλες οι αλλαγές πρέπει να κοινοποιούνται και το λογισµικό να διανεµηθεί µε 

την ίδια άδεια. 

- Εάν ο χρήστης συµπεριλάβει τέτοιας άδειας λογισµικό µέσα σε λογισµικό που έχει 

ο ίδιος αναπτύξει, τότε ολόκληρο το απορρέον λογισµικό συµπεριλαµβανόµενου 

του ιδιόκτητου κώδικα θα πρέπει να υπαχθεί κάτω από την ίδια άδεια (propagate 

license). 

- ∆εν υπάρχει οποιαδήποτε εγγύηση για την χρήση του λογισµικού. 

 

• MOZILLA-STYLE LICENSES (Mozilla, and the IBM licens es)28 

 

- Αυτού του είδους άδειες απαιτούν παράγωγα που προκύπτουν µε την προσθήκη 

λογισµικού και διανέµονται µε την ίδια άδεια. 

- Επιτρέπει το λογισµικό να συνδυαστεί µε άλλο λογισµικό, δηµιουργώντας έτσι ένα 

µεγαλύτερο προϊόν το οποίο µπορεί να διανεµηθεί µε διαφορετικού τύπου άδεια. 

Υποστηρίζει έτσι την ανάπτυξη ιδιόκτητου λογισµικού, όπως και στην περίπτωση 

των Academic Licenses. 

- Αναλύουν  θέµατα πατεντών σχετικά µε την άδεια του λογισµικού. 

- ∆εν υπάρχει οποιαδήποτε εγγύηση  για την χρήση του λογισµικού. 

 

1.3.4  ∆ηµιουργοί  λογισµικού ανοιχτού κώδικα 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για το ποιος και γιατί 

δηµιουργεί ελεύθερο λογισµικό και λογισµικό ανοιχτού κώδικα. Σύµφωνα µε έρευνες 

                                                           
27

 Free Software Foundation, ‘Free Software Licensing Resources’, Version 3, 29 June 2007 
    ∆ιαθέσιµο στο:     
http://www.fsf.org/licensing/education/?searchterm=Free%20software%20licenses%20%28General%20P
ublic%20License%20and%20the%20LGPL%29  

28
 Mozilla & Netscape Public Licenses 

   ∆ιαθέσιµο στο:  http://www.mozilla.org/MPL/  



[44] 

 

που έχουν πραγµατοποιηθεί
29, το µεγαλύτερο ποσοστό παράγεται εθελοντικά από 

ιδιώτες. 

 

Ωστόσο, ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι δηµιουργοί αφιερώνουν 

προσωπικό χρόνο και προσπάθεια για την ανάπτυξη ελεύθερου λογισµικού είναι η 

µάθηση σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη δεξιοτήτων.  

 

 

 

 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι γνώσεις σε τεχνολογίες Ανοιχτού Κώδικα 

έχουν πλέον αυξηθεί και υπάρχει µεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οποιαδήποτε 
                                                           
29  http://flosspols.org/research.php ‘Who is behind open source?’ Presented by Rishab Ghosh, 
Gartner Open Source Summit, Barcelona, June 14, 2006  
    ∆ιαθέσιµο στο: (http://www.flossproject.org/papers/20060614/RishabGHOSH-gartner2.pdf )    
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συµµετοχή σε κάποια οµάδα ανάπτυξης Ανοιχτού Λογισµικού προσθέτει σηµαντικά 

στην αξία ενός βιογραφικού και λειτουργεί σαν πιστοποίηση γνώσης και εµπειρίας. 

Είναι εύλογο, λοιπόν, σε αρκετές από τις θέσεις εργασίας να ζητούν εµπειρία σε 

κάποια τεχνολογία ή λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα. Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε 

(UNU-MERIT30) αναζητήθηκαν θέσεις εργασίας που είχαν ως κλειδί αναζήτησης 

κάποιο προϊόν Ανοιχτού Κώδικα (πχ Linux) σε σύγκριση µε την αναζήτηση µε λέξεις 

κλειδιά από Ιδιόκτητο λογισµικό (π.χ. Oracle). Παρακάτω στο διάγραµµα, 

αναπαρίστανται αναλυτικά τα σχετικά αποτελέσµατα. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 http://www.flossimpact.eu  

‘The impact of Free/Libre/Open Source Software on innovation and competitiveness of the European 
Union’ 
  ∆ιαθέσιµο στο: (http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/2006-11-20-flossimpact.pdf)   
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1.3.5  Πλεονεκτήµατα  λογισµικού ανοιχτού κώδικα 

 

Στόχος του λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα είναι η προώθηση της αξιοπιστίας και 

της καλύτερης ποιότητας του λογισµικού, υποστηρίζοντας την ανεξάρτητη αναθεώρηση 

και ταχεία εξέλιξη του πηγαίου κώδικα. Ωστόσο, κάποια από τα σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατα
3132 που απορρέουν, άµεσα, από τη χρήση προγραµµάτων λογισµικού 

Ανοιχτού Κώδικα είναι: 

� Η έλλειψη δέσµευσης µε συγκεκριµένη εταιρεία ή προµηθευτή, γεγονός το 

οποίο συνδέεται άµεσα µε: 

• την ελευθερία στην πολιτική αναβάθµισης, προσαρµογής και χρήσης 

προγραµµάτων. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να 

παρεµβαίνει στον πηγαίο κώδικα του προγράµµατος, να το προσαρµόζει στις 

απαιτήσεις της εργασίας του, µε νόµιµο τρόπο, κι ύστερα να το χρησιµοποιεί. 

• τη δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης του εκάστοτε προγράµµατος σε 

απεριόριστο αριθµό σταθµών εργασίας, χωρίς καµιά επιβάρυνση. 

� Επίσης, όσον αφορά το κόστος, το Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα είναι 

σχετικά φθηνότερο. Βέβαια, υπάρχουν κόστη διαχείρισης, υποστήριξης, εκµάθησης, 

κτλ (όπως και το εµπορικό), ωστόσο το κόστος αγοράς και αναβαθµίσεων το καθιστούν 

καλύτερη λύση. 

� Μεγάλο ποσοστό των προγραµµάτων Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα έχουν  

‘ωριµάσει’ αρκετά ώστε να είναι τόσο εύχρηστα όσο και τα εµπορικά ισοδύναµά τους. 

Το γεγονός αυτό µαρτυρά τη µεγάλη αξιοπιστία και ασφάλεια που τα διακρίνει. Πιο 

συγκεκριµένα, η δυνατότητα εντοπισµού και διόρθωσης λαθών (αποτέλεσµα της 

ελεύθερης πρόσβασης, άρα και τροποποίησης του πηγαίου κώδικα) οδηγεί σε προϊόντα 

µε λιγότερα ελαττώµατα, τη στιγµή που η κοινότητα ανακαλύπτει τα κενά ασφαλείας 

και τα ασφαλίζει πριν αυτά γίνουν αντικείµενο κακόβουλης εκµετάλλευσης. 

� Τα εν λόγω προγράµµατα συνιστούν φορέα, ο οποίος προάγει την 
                                                           
31

 Παύλος Σπυράκης, Ηµερίδα σχετικά µε ‘Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα: Στην 
Εκπαίδευση, στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στις Επιχειρήσεις. Η διεθνής εµπειρία και η ελληνική 
πραγµατικότητα’ 
  ∆ιαθέσιµο στο : www.cti.gr/ellak/parousiaseis/ellak2_spirakis.ppt 

32 David A. Wheeler, ‘Why Open Source Software/ Free Software (OSS.FS, FLOSS, or FOSS)? Look at 
the Numbers’, April 16, 2007 
   Available at: http://www.dwheeler.com/contactme.html  
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καινοτοµία στο χώρο της πληροφορικής, γεγονός που αποκαλύπτει η ύπαρξη 

καινοτόµων προγραµµάτων, που εµφανίστηκαν πρώτα ως Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα 

(π.χ. ΤΕΧ, emacs), τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως σήµερα. 

� Αποτελούν γόνιµο έδαφος για τις επενδύσεις πολλών εταιρειών εφόσον 

υπάρχουν πολλά επιχειρηµατικά µοντέλα που εφαρµόζονται ώστε να υπάρχει 

επιχειρηµατική δραστηριότητα γύρω από το Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα. 

� Παρέχουν µεγαλύτερη προστασία από ιούς33, καθώς υπάρχουν περίπου 

60.000 ιοί για τα windows και περίπου 40 για GNU/Linux. 

� Όσον αφορά την αποδοτικότητα, µεγάλος αριθµός δοκιµών έχει αποδείξει 

την ταχύτητα και αποδοτικότητα πολλών Open Source εφαρµογών βασισµένων στο 

GNU \ Linux (π.χ. PC Magazine, Sys Admin magazine, SPEC Consortium, IBM, 

Fastcenter, Ziff Davis, Mindcraft κ.λπ.). 

� Τέλος, το Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα παρέχει διαρκή και εκτενή 

υποστήριξη, εφόσον η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διορθώσει ότι την ‘πονάει’ 

στην εφαρµογή και δεν υποχρεώνεται να αναβαθµίσει τίποτε αν δεν το επιθυµεί. Σε 

αντίθεση µε τους κατασκευαστές εµπορικού λογισµικού, οι οποίοι διορθώνουν µόνο τα 

πιο ενοχλητικά από τα προβλήµατα των εφαρµογών τους και υποχρεώνουν τους 

πελάτες τους να αγοράζουν τις εκάστοτε αναβαθµίσεις ακόµη και αν δεν τις 

χρειάζονται. 

 

1.3.6  Μειονεκτήµατα  λογισµικού ανοιχτού κώδικα 

Παρά τα θετικά στοιχεία του ωστόσο, το Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα έχει και 

κάποια µειονεκτήµατα
34 που συνοδεύουν την εφαρµογή του. Ενδεικτικά, κάποια από 

αυτά θα µπορούσαν να αναφερθούν παρακάτω:  

� Κανείς δεν εγγυάται ότι θα εξελιχθούν οι εφαρµογές ΕΛ/ΛΑΚ. Ένα έργο 

µπορεί να µην αποκτήσει ποτέ λειτουργικότητα ή και αν αυτό συµβεί, µπορεί να 

εκφυλιστεί αργότερα εξαιτίας µειωµένου ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα αν δεν έχει 
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 Γιώργος Επιτήδειος, ‘Μία επιχειρηµατική προσέγγιση του Open Source και του Free Software’, 
19/7/2002 
∆ιαθέσιµο στο: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/os_fs.htm  
34  ∆ηµήτρης Κορµπέτης, Ελένη Γουσίου, Γ κύκλος εργασιών, ebusinessforum, ‘Ελεύθερο Λογισµικό / 
Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση, τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στις Επιχειρήσεις 
Μικρού/Μεσαίου Μεγέθους’, Ιανουάριος 2003 
∆ιαθέσιµο στο: http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/index.php?ctn=63&language=el  
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οικονοµική υποστήριξη από µία ή περισσότερες εταιρείες ή λείπουν οι 

προγραµµατιστές που θα το αναπτύξουν, µπορεί να πάψει να υφίσταται ή σταδιακά να 

εκλείψει. Συνήθως, ένα τέτοιο πρόγραµµα από τη στιγµή που έχει αυθυπαρξία 

εφαρµογής εξελίσσεται µόνο του, χωρίς ανάγκη άλλων κινήτρων. 

� Ορισµένες φορές δεν υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση και ειδικά όταν τα έργα  

βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. 

� ∆εν υπάρχει κάποιος ουσιαστικά υπεύθυνος για την περεταίρω εξέλιξη και  

διανοµή των λογισµικών αυτών, εφόσον καθένας µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα τέτοιο 

σύστηµα, να το τροποποιήσει και να το διανείµει κατά βούληση. 

� Αγνοούνται ορισµένες εφαρµογές ή ποια είναι η τρέχουσα µορφή τους και  

τα χαρακτηριστικά τους, γεγονός που µπορεί να οφείλεται στην ανεπαρκή διαφήµιση. 

� Τα κανάλια που χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη ανοιχτών λογισµικών  

είναι ανεπίσηµα και δεν ελέγχονται από κάποιον εγκεκριµένο και κοινώς αποδεκτό 

φορέα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην εγγυάται κανένας για την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητα των πληροφοριών που διανέµονται µέσω των καναλιών αυτών. 

� ∆εν υποστηρίζονται εφαρµογές για συγκεκριµένους τοµείς, όπως είναι η 

οικονοµική διαχείριση ή το βιοµηχανικό και εξειδικευµένο λογισµικό. 

� Υπάρχει µικρό µερίδιο αγοράς
35, καθώς στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστοι 

τεχνικοί µε πείρα σε συστήµατα ανοιχτού κώδικα. 

� Σε ορισµένες περιπτώσεις η υποστήριξη του υλικού µέρους των ηλεκτρ/κών 

υπολογιστών (π.χ. συσκευές πολυµέσων, σαρωτές) µπορεί να είναι ανεπαρκής. 

Γνωρίζοντας τα παραπάνω µειονεκτήµατα, γίνονται προσπάθειες και 

λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε να υπάρξει βελτίωση των λογισµικών αυτών 

και εξάπλωση της χρησιµότητάς τους. 
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  Γιώργος Επιτήδειος, ‘Μία επιχειρηµατική προσέγγιση του Open Source και του Free Software’, 
19/7/2002 
∆ιαθέσιµο στο: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/os_fs.htm  
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1.3.7  Κριτήρια επιλογής ενός  λογισµικού ανοιχτού κώδικα 

Τα βασικά κριτήρια επιλογής
36 ενός Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα είναι τα παρακάτω: 

� Η καταλληλότητα για τις ανάγκες της επιχείρησης ή του οργανισµού. 

� Η άδεια χρήσης. 

� Ο αριθµός των ενεργών µελών της κοινότητας (προγραµµατιστών/developers) 

που το υποστηρίζουν καθώς και η ύπαρξη στελεχών που είναι σε θέση να 

αναλάβουν την υποστήριξη του λογισµικού αυτού στην επιχείρηση ή στον 

οργανισµό ή εναλλακτικά η επιλογή εταιρείας πληροφορικής µε 

τεχνογνωσία και εµπειρία στην υποστήριξη του επιλεγµένου λογισµικού 

ανοικτού κώδικα. 

� Η ‘ωριµότητα’37 του λογισµικού για πλήρη υποστήριξη. 

� Η συχνότητα αναβαθµίσεων του λογισµικού. 

� Το κόστος υποστήριξης του λογισµικού. 

Παράλληλα, όµως, υπάρχει και άλλη προσέγγιση σχετικά µε τα κριτήρια 

επιλογής
38 λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα, τα οποία είναι συνοπτικά: 

   

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ιστορικό  
Ποια είναι η ιστορία του έργου 

ανάπτυξης του λογισµικού; 

∆υναµική  

Ποια είναι η τωρινή δραστηριότητα 

τριγύρω από το έργο ανάπτυξης του 

λογισµικού; 

Τεκµηρίωση και Εκπαίδευση 

Τι οδηγοί και εκπαιδευτικό υλικό 

υπάρχει για την υποστήριξη και 

χρήση του λογισµικού; 
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 ΕΛ/ΛΑΚ, ‘Πίνακας ισοδύναµων λογισµικών (Ιδιόκτητο Λογισµικό/Proprietary µε ΕΛΛΑΚ/FOSS)’ 
∆ιαθέσιµο στο: 
http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:pinakas_2008_2009  

37Information & Communication Technologies, ‘Αντιστοιχίες ΕΛ/ΛΑΚ & Ιδιόκτητου Λογισµικού ’ 
∆ιαθέσιµο στο: http://www.it.uom.gr/teaching/linux/ellak_guide.html  

38
Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας, ‘Χρήση Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα’,          

έρευνα 2007 
 ∆ιαθέσιµο στο: http://www.observatory.gr/files/meletes/Open%20Source%20report%20Final.pdf 
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Εκδόσεις  
Πόσες εκδόσεις του λογισµικού 

έχουν γίνει από τν αρχή του έργου; 

Γενική κατάσταση Ποια είναι η γενική εικόνα του έργου; 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Άδεια χρήσης 

Ποια είναι η στρατηγική της άδειας 

χρήσης; Με τι τύπου άδεια Ανοιχτού 

Κώδικα χρησιµοποιείται; 

Πλατφόρµες  

Ποιες πλατφόρµες (λειτουργικά 
συστήµατα, τεχνολογίες) 
υποστηρίζονται στην τελευταία 
έκδοση;  
 

Ασφάλεια  
 

Υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες 
για την αντιµετώπιση τυχόν 
προβληµάτων; Ποιά είναι η 
διαδικασία;  
 

∆ιοίκηση  
 

Πως διοικείται το όλο έργο;  
 

Όραµα  
 

Πόσο ξεκάθαρο είναι το όραµα για το 
µέλλον του έργου;  
 

Ανταγωνισµός  
 

Πόσα άλλα έργα Ανοιχτού Κώδικα 
είναι ανταγωνιστικά στην ίδια 
κατηγορία;  
 

ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ  
 

Βάση χρηστών  
 

Πόσο µεγάλη είναι η τωρινή βάση 
χρηστών;  
 

Στήριξη κατασκευαστή  
 

Εάν υπάρχει εµπορική εταιρία πίσω 
από το έργο, πόσο στηρίζει το έργο;  
 

Αγορά υποστήριξης  
 

Πόσες εταιρίες προσφέρουν 
υποστήριξη για το προϊόν; Υπάρχει 
κάποια εταιρία που είναι κυρίως 
αναγνωρίσιµη για την υποστήριξη 
στο προϊόν αυτό;  
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1.3.8  Περιορισµοί  εγκατάστασης  ΠΣ   ανοιχτού κώδικα 

 

Οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι κυρίως ιδιόκτητες ή 

‘οικογενειακές’, όπου ο ιδιοκτήτης έχει τον απόλυτο έλεγχο και εξουσία στη διοίκηση. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρµόζεται ένα ηγετικό στυλ management που 

βασίζεται στην πειθαρχία, γεγονός που καθορίζει τις ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις. 

Παράλληλα, η έλλειψη εξειδικευµένων ατόµων στα ΠΣ ανοιχτού κώδικα επηρέασε 

αρνητικά την υιοθέτηση ενός τέτοιου λογισµικού. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του 

συστήµατος παίζουν δευτερεύοντα ρόλο στην εγκατάσταση του συγκεκριµένου 

λογισµικού, εφόσον όλες οι µικροµεσαίες εταιρίες έχουν κοινές τεχνολογικές 

απαιτήσεις και εστιάζουν σε ένα ευέλικτο, συµβατό µε το υλικό, φιλικό στη χρήση, όχι 

υπερβολικά περίπλοκο και µε προσιτή τιµή λογισµικό. 

Λόγω της πληθώρας των προϊόντων Ανοιχτού Λογισµικού και της 

δυναµικότητας του περιβάλλοντος ανάπτυξης και χρήσης, οι αποφάσεις για τους 

υπεύθυνους πληροφορικής µιας επιχείρησης δεν είναι εύκολες. ∆ηµιουργούνται 

ανησυχίες
39 σχετικά µε την υποστήριξη των τεχνολογιών αυτών, τις άδειες χρήσης και 

το ρίσκο που εµπεριέχεται. 

Αυτές όµως οι ανησυχίες υπερκαλύπτονται από το χαµηλό κόστος, τη δια-

λειτουργικότητα και την ανεξαρτητοποίηση από συγκεκριµένο προµηθευτή. Ωστόσο, 

στον αντίποδα, βρίσκονται οι κυριότεροι λόγοι που δεν χρησιµοποιείται το λογισµικό 

Ανοιχτού Κώδικα. Στην κορυφή βρίσκονται οι ανησυχίες σχετικά µε τη συντήρηση και 

υποστήριξη του λογισµικού, ενώ ακολουθεί η αβεβαιότητα σχετικά µε τις άδειες 

χρήσης, καθώς και νοµικά θέµατα και πνευµατικά δικαιώµατα. Επιπλέον, η έλλειψη 

γνώσης σχετικά µε τα υπάρχοντα προϊόντα Ανοιχτού Κώδικα και η έλλειψη εµπειρίας 

για την ανάπτυξη και παραµετροποίηση τέτοιου λογισµικού, επιβραδύνουν την διάδοση 

της χρήσης του.      
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 Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας, ‘Χρήση Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα’,          
έρευνα 2007 
 ∆ιαθέσιµο στο: http://www.observatory.gr/files/meletes/Open%20Source%20report%20Final.pdf 
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1.4.1 Μηχανογράφηση στον εσωτερικό έλεγχο – εισαγωγικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο τα πληροφοριακά 

συστήµατα εµπλέκονται στον εσωτερικό έλεγχο. Επίσης, συγκρίνεται η τήρηση των 

πληροφοριακών συστηµάτων σε σχέση µε τα χειρόγραφα, εκτιµάται ο εσωτερικός 

έλεγχος και προτείνεται ένας τρόπος οργάνωσης του τµήµατος µηχανογράφησης. 

Παράλληλα, παρουσιάζεται η έρευνα που θα πρέπει να διενεργήσει ο ελεγκτής σχετικά 

µε τη δοµή του εσωτερικού ελέγχου και να σχεδιάσει ανάλογα και να προγραµµατίσει 

τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Αναλύονται οι τεχνικές που χρησιµοποιεί ο 

ελεγκτής και οι οποίες βασίζονται στη χρήση των Η/Υ και ειδικότερα στη χρήση των 

πληροφοριακών συστηµάτων. 

Με την αύξηση της χρήσης της µηχανογράφησης ολοένα περισσότερα αρχεία 

και δεδοµένα κρατούνται σε µηχανογραφικά µέσα. Ταυτόχρονα παράλληλη αύξηση 

παρατηρείται στην επεξεργασία στοιχείων και εκτέλεση εργασιών από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Όχι µόνο εργασίες που είναι απλά εκτελεστικές γίνονται µέσω των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά τους έχει ανατεθεί, µέσω του κατάλληλου 

προγραµµατισµού, και µέρος λήψεων αποφάσεων.  

Ορισµένες περιπτώσεις
40 κατά τις οποίες χρησιµοποιείται η µηχανογράφηση 

στον εσωτερικό έλεγχο, αναφέρονται κατωτέρω: 

• Σύνταξη φύλλων εργασίας, µε τη βοήθεια του κεντρικού υπολογιστή ή 

διαφόρων µικροϋπολογιστών. Η εργασία αυτή συνήθως περιλαµβάνει την 

αντιγραφή ορισµένων στοιχείων από βάσεις δεδοµένων, ώστε τα στοιχεία αυτά 

να χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια για περαιτέρω επεξεργασία (όπως π.χ. 

ονόµατα, αποδοχές και άλλα στοιχεία υπαλλήλων για να ελεγχθεί η 

µισθοδοσία). 

Στα φύλλα εργασίας είναι δυνατό να γραφούν µέσω του υπολογιστή επιλεγέντα 

µόνο στοιχεία από τα αναφερόµενα στις βάσεις δεδοµένων, αφού ταυτόχρονα µπορούν 

να εκτελεστούν από τον υπολογιστή και κάποιες εντολές δειγµατοληψίας που µπορεί να 

δώσει µε κατάλληλο προγραµµατισµό ο εσωτερικός ελεγκτής. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την κατάρτιση των φύλλων εργασίας µε τη χρήση 

της µηχανογράφησης είναι (α) η εξοικονόµηση χρόνου στην εκτέλεση της εργασίας (β) 
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η αποφυγή σφαλµάτων που δυνατό να προκύψουν κατά την αντιγραφή και τη 

διενέργεια αριθµητικών πράξεων µε άλλο τρόπο και (γ) η καλύτερη εµφάνιση των 

φύλλων εργασίας. 

•  Έλεγχος χαρακτηριστικών, κατά τον οποίο µε τη βοήθεια κατάλληλου 

λογισµικού επιλέγονται οι περιπτώσεις που διενεργήθηκε κάποια συγκεκριµένη 

πράξη (π.χ. ενηµέρωση λογαριασµού µε συγκεκριµένο τρόπο) και στη συνέχεια 

ελέγχεται αν υπήρξαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις (π.χ. λήψη κατάλληλης 

έγκρισης). 

•  Αναλύσεις επιµέρους περιοχών και λογαριασµών, µεταξύ των οποίων: 

o Εµπρόθεσµη διενέργεια πληρωµών, όπου µπορούν να εντοπισθούν (α) οι 

καθυστερηµένες πληρωµές, (β) οι πληρωµές που διενεργήθηκαν πριν 

καταστούν ληξιπρόθεσµες, (γ) η αριθµητική ακρίβεια των πληρωµών, 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις τµηµατικών εξοφλήσεων και (δ) οι περιπτώσεις 

διπλοπληρωµών, ακόµη και αν ο προµηθευτής εκδώσει δύο ίδια 

τιµολόγια. 

o Ορθή τιµολόγηση παρεχόµενων υπηρεσιών, όπου συµφωνείται η 

τιµολόγηση µε βάση τιµοκαταλόγους ή επιµέρους συµφωνίες. 

o Παρακολούθηση αποθεµάτων υλικών και διενεργούµενων παραγγελιών, 

όπου υπολογίζονται τα υπεραποθέµατα, το κόστος των υπαρχόντων 

αποθεµάτων µε βάση όποια µέθοδο αποτίµησης επιλέγεται, τα επίπεδα 

και οι χρόνοι αναπαραγγελίας κλπ (παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν 

έχουν πρώτες ύλες και εµπορεύµατα όπως άλλες επιχειρήσεις, εντούτοις 

υπάρχουν αναλώσιµα και άλλα υλικά σηµαντικής αξίας). 

o Υπολογισµοί κόστους µίσθωσης ή αγοράς εξοπλισµού, διαδικασία η 

οποία είναι σχεδόν αδύνατο να διενεργηθεί χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, αφού διενεργούνται πολύπλοκοι υπολογισµοί παρούσης 

αξίας, τοκοχρεολυσίων κλπ. 

o Υπολογισµοί διαφόρων εξόδων,  όπως π.χ. εξόδων κινήσεως 

αυτοκινήτων  
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1.4.2 Συστήµατα  ελεγκτικής  σε επιχειρήσεις µε µηχανογράφηση 

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στην επεξεργασία στοιχείων 

από τις επιχειρήσεις είχε τεράστια διάδοση στις λογιστικές εργασίες. Ο υπολογιστής 

έχει τη δυνατότητα να διαβάζει, να επεξεργάζεται και να τυπώνει διάφορες 

πληροφορίες. Στα περισσότερα λογιστήρια σήµερα, η τήρηση των βιβλίων, η 

επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση δικαιολογητικών γίνεται µε τη χρήση Η/Υ. Οι 

επιχειρήσεις µπορούν να µηχανογραφήσουν ολόκληρο το λογιστικό κύκλωµα, το 

κύκλωµα της παραγωγής και της διάθεσης των προϊόντων τους. Οι πιο σύγχρονες 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν πληροφοριακά συστήµατα (Π.Σ.) για να ενηµερώνουν από 

οποιοδήποτε σηµείο µέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων τον υπολογιστή τους. Για το 

σκοπό αυτό διαθέτουν τερµατικά (πληκτρολόγια και οθόνες), σε συνεργασία µε 

εκτυπωτές. Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρηση µπορεί να πάρει και να δώσει αµέσως 

στοιχεία (on line). Εκτός από την αυτόµατη ενηµέρωση, µπορεί κάποιος να ενηµερώσει 

τον υπολογιστή του µεταγενέστερα, αφού πρώτα καταγράψει τα στοιχεία που τον 

ενδιαφέρουν στα µέσα αποθήκευσης(θύρες usb, cd-rom κλπ). 

Στις οργανωµένες επιχειρήσεις µε Π.Σ. ο ελεγκτής έχει να αντιµετωπίσει 

διάφορα ζητήµατα, όπου ένα από αυτά είναι ο εσωτερικός έλεγχος. Οι βασικές αρχές 

του εσωτερικού ελέγχου είναι ίδιες για τα κλασικά-χειρόγραφα συστήµατα τήρησης 

στοιχείων και για τα µηχανογραφηµένα. Συνεπώς, ο ελεγκτής είναι αναγκαίο να µάθει 

να χειρίζεται ειδικούς µηχανισµούς ελέγχου και εφαρµογών. 

Επιπλέον, στα παραδοσιακά συστήµατα ελέγχου, ο ελεγκτής βασιζόταν σε 

ευκολοπροσπέλαστα αρχεία, στα οποία µαθαίνοντας τη µέθοδο αρχειοθέτησης 

µπορούσε να έχει εύκολη πρόσβαση στα πρωτότυπα δικαιολογητικά, στις εγγραφές, 

στα ηµερολόγια και γενικά σε διάφορα αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, ο ελεγκτής 

πρέπει να είναι σε θέση να βρει τρόπους άντλησης πληροφοριών για την όσο το 

δυνατόν καλύτερη επιτέλεση του έργου του. 

Ο ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις µεθόδους του οργανισµού που 

χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία των λογιστικών δεδοµένων κατά τον σχεδιασµό 

του ελέγχου, διότι τέτοιες µέθοδοι είναι ικανές να επηρεάσουν το σχεδιασµό της 

εσωτερικής δοµής του ελέγχου. Η έκταση που χρησιµοποιείται σε σηµαντικές 

λογιστικές εφαρµογές το Π.Σ. , καθώς και η πολυπλοκότητα των εφαρµογών αυτών, 

µπορεί να επηρεάσουν τη φύση, τη διάρκεια και το βαθµό της ελεγκτικής διαδικασίας. 
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1.4.3 Οργάνωση τµήµατος µηχανογράφησης 

Πριν εγκατασταθεί το πληροφοριακό σύστηµα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όλη 

η δοµή και η οργάνωση της επιχείρησης. Οι βασικές λειτουργίες
41 που κατευθύνει το 

τµήµα µηχανογράφησης περιλαµβάνουν: 

1. την έναρξη και εξουσιοδότηση των καταχωρίσεων 

2. την καταχώριση και αρχειοθέτηση των συναλλαγών 

3. την επιµέλεια των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Μέσω του τµήµατος µηχανογράφησης οι διάφορες λειτουργίες θα πρέπει να 

διαχωριστούν, ώστε να υπάρχει αποτελεσµατικός εσωτερικός έλεγχος. Οι λειτουργίες 

αυτές είναι: 

Α. ανάλυση και προγραµµατισµός των εφαρµογών 

Β. λειτουργίες του υπολογιστή 

Γ. ταξινόµηση και αρχειοθέτηση των καταχωρίσεων 

∆. µονάδα ελέγχου των στοιχείων 

Ωστόσο, ο διαχωρισµός αυτός γίνεται για να υπάρχει διάκριση ανάµεσα σε 

αυτούς που κατέχουν τις γνώσεις που χρειάζονται για να εισάγουν στοιχεία στο 

σύστηµα (αναλυτές, προγραµµατιστές), από αυτούς που έχουν πρόσβαση στον 

εξοπλισµό που είναι απαραίτητος για την εισαγωγή των στοιχείων (χειριστές µονάδων 

εισόδου). Οι υπάλληλοι που σχεδιάζουν εφαρµογές στον υπολογιστή και γράφουν 

προγράµµατα είναι εξοικειωµένοι µε κάθε εφαρµογή, ώστε να είναι σε θέση να 

επινοήσουν µεθόδους εισαγωγής µεταβολών των προγραµµάτων ή στοιχείων κατά την 

επεξεργασία από τον υπολογιστή. Για το λόγο αυτό, οι λειτουργίες ρουτίνας δεν θα 

πρέπει να εκτελούνται από τους αναλυτές και τους προγραµµατιστές. Επίσης, οι 

χειριστές του µηχανήµατος δεν θα πρέπει να είναι γνώστες των λειτουργικών 

λεπτοµερειών του προγραµµατισµού.  

Αναφέρεται ενδεικτικά ένας διαχωρισµός καθηκόντων σε τµήµα 

µηχανογράφησης (σχήµα 1): 
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Πηγή: Ελεγκτική, Άγγελος Τσακλάγκανος, Εκδ. οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α. Ε., 2003 
 
 
Η βιβλιοθήκη των προγραµµάτων και των αρχείων πρέπει να βρίσκεται 

ξεχωριστά από τα υπόλοιπα τµήµατα, ώστε να µην υπάρχει ελεύθερη και ανεξέλεγκτη 

πρόσβαση. Ο ικανοποιητικός έλεγχος στο τµήµα αυτό περιλαµβάνει τον έλεγχο των 

υλικών και των στοιχείων που χρησιµοποιούνται καθηµερινά, αλλά και αυτών που δεν 

χρησιµοποιούνται τακτικά. 

Η µονάδα συστηµάτων ανάλυσης και προγραµµατισµού περιλαµβάνει τους 

αναλυτές και προγραµµατιστές µε τα απαραίτητα τερµατικά. Ο χειρισµός του 

υπολογιστή και τα συστήµατα εισόδου - εξόδου των στοιχείων εκτελούνται µόνο από 

εξουσιοδοτηµένα και έµπειρα άτοµα. Η µονάδα ελέγχου εκτελεί τον λογιστικό έλεγχο 

των στοιχειών εισόδου- εξόδου. Το προσωπικό αυτού του τµήµατος πρέπει να έχει 

αποκλειστική πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου που συνδέονται µε τις εφαρµογές και 

είναι απαραίτητο να είναι ανεξάρτητη από τα υπόλοιπα τµήµατα. 

 

1.4.4  Τεκµηρίωση διαδικασιών   

Στόχους της τεκµηρίωσης αποτελούν: 

o Η ξεκάθαρη εικόνα του συστήµατος µηχανογράφησης και η 

διαβεβαίωση πως η πολιτική του είναι προσκολληµένη σε αυτή. 

o Ο συνοπτικός αλλά αναλυτικός τρόπος, όταν ζητηθεί, της εικόνας των 

διαδικασιών που ακολουθούνται, σχετικά µε τη χρήση προγραµµάτων 

και στοιχείων. 

ΜΑΝΑΤΖΕΡ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ 

ΕΙΣΟΔΟΣ‐ΕΞΟΔΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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o Η ολοκλήρωση του σκοπού του εσωτερικού ελέγχου, ανεξάρτητα από 

τον έλεγχο εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. 

Ωστόσο, η  ελλιπής τεκµηρίωση είναι δείγµα αδυναµίας του εσωτερικού 

ελέγχου πάνω στη µηχανογράφηση. Χωρίς αυτά τα επεξηγηµατικά στοιχεία, οι 

λεπτοµερείς λειτουργίες ενός προγράµµατος µπορεί να είναι γνωστές µόνο στον 

προγραµµατιστή που το δηµιούργησε. Έτσι, σε περίπτωση που αντικατασταθεί ο 

προγραµµατιστής από κάποιον άλλο ή αποχωρήσει, δεν θα µπορούµε να έχουµε 

πρόσβαση στο πρόγραµµα. 

 

1.4.5  Έλεγχοι εφαρµογής   

 

Α) ΈΛΕΓΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
42 

 
Εισάγοντας στοιχεία στον υπολογιστή, υπάρχει πιθανότητα να δηµιουργηθεί 

λάθος, παρ’ όλο που ο εξοπλισµός του έχει σχετικές λειτουργίες για αυτόµατη 

αντιµετώπισή του. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν µέθοδοι ελέγχου 

εισαγωγής, ώστε να παρέχεται η εγγύηση ότι δεν θα υπάρχει λάθος τόσο κατά την 

εισαγωγή στοιχείων όσο και κατά την επεξεργασία τους. 

Τεχνικές ελέγχου κατά την εισαγωγή των στοιχείων είναι: 

1. απαρίθµηση όλων των προηγούµενων εισαγωγών από µια µονάδα ελέγχου 

2. διατήρηση διαδικασίας ελέγχου διόρθωσης λαθών 

3. ύπαρξη διαδικασίας διπλής µεταφοράς, όταν σηµαντικά στοιχεία µεταφέρονται 

ανάµεσα σε γεωγραφικούς τόπους 

4. διατήρηση των τεκµηρίων σχηµατισµού στοιχείων για χρονικές περιόδους, ώστε τα 

στοιχεία να µπορούν να ανακατασκευαστούν αν χρειαστεί. 

 

Β) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Οι έλεγχοι διαδικασίας των στοιχείων πρέπει να γράφονται πάνω στα 

προγράµµατα των υπολογιστών και να περιλαµβάνουν: 
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1. οριακά τεστ: όπου µπορούν να προκαλέσουν τη δηµιουργία λανθασµένου 

µηνύµατος, αν ένας υπολογισµός κατά το «τρέξιµο» του προγράµµατος είναι έξω από 

τα καθορισµένα όρια. 

2. τεστ λογικής: το τεστ αυτό κατευθύνει ένα µήνυµα να δηµιουργηθεί αν ένα µη 

λογικό αποτέλεσµα δηµιουργηθεί κατά το «τρέξιµο» του προγράµµατος. 

3. εκτιµητικούς ελέγχους: οι οποίοι εξακριβώνουν αν ορισµένα στοιχεία έχουν ισχύ 

σήµερα 

4. επικεφαλίδες: δηλαδή µαγνητικοί κώδικες αναγνώρισης, γραµµένοι πάνω στα 

αρχεία των στοιχείων που περιέχουν κωδικοποιηµένη την ονοµασία του αρχείου και 

µας βοηθούν να αναγνωρίσουµε το είδος των στοιχείων που περιέχει, πριν το 

χρησιµοποιήσουµε. 

 

Γ) ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

Το βασικό στοιχείο για τον έλεγχο εξαγωγής είναι ότι τα συνολικά 

αποτελέσµατα της εξαγωγής θα πρέπει να συγκριθούν µε τα συνολικά στοιχεία της 

εισαγωγής. Τυχόν διαφορές πρέπει να ερευνηθούν και να επανεξεταστούν. Αυτή είναι 

µια από τις πιο σηµαντικές λειτουργίες της µονάδας ελέγχου της µηχανογράφησης. 

Όλες οι διορθώσεις των λαθών θα πρέπει να γίνουν και να καταχωριστούν σύµφωνα µε 

τις εξουσιοδοτηµένες διαδικασίες, για να µην υπάρχουν δόλιες εισαγωγές. 

 

∆) ΕΝ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΣΤ 
 

Ένας ελεγκτής θα πρέπει να χρησιµοποιεί ενδοτικά τεστ ώστε να έχει εγγυήσεις 

ότι έχουν εφαρµοστεί σωστά οι µέθοδοι εσωτερικού ελέγχου. Κατά την εκτέλεση 

αυτών των τεστ, ο ελεγκτής πρέπει να παρατηρήσει τυχόν λάθη απαρίθµησης και να 

εξετάσει τα δικαιολογητικά των καταχωρίσεων. Ακόµα ο ελεγκτής πρέπει να καθορίσει 

κατά πόσο µπορεί να βασίζεται σε ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που υποστηρίζεται 

από τη µηχανογράφηση. 
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1.4.6 Τεχνικές ελεγκτικής και διαδικασίες σε λογιστήρια µε 

µηχανογραφηµένο σύστηµα   

Η χρήση τεχνικών και διαδικασιών για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων 

εξαρτώνται κυρίως από το χρησιµοποιούµενο σύστηµα µηχανογράφησης του πελάτη. 

Παράλληλα, η σχεδίαση και η λειτουργία των καθορισµένων συστηµάτων ελεγκτικής 

χρησιµοποιείται σε ευρύ επίπεδο. Σε προχωρηµένα, όµως, συστήµατα µηχανογράφησης 

µε δυνατότητες άµεσης καταχώρισης (on-line) οι δυνατότητες για πλήρη έλεγχο 

µειώνονται. Η συνεχής εξέλιξη τόσο των υπολογιστών όσο  και των προγραµµάτων έχει 

προχωρήσει αρκετά, ώστε σήµερα τέτοια συστήµατα ελέγχου να είναι διαθέσιµα. Από 

την άλλη πλευρά, υπάρχουν σηµαντικοί λόγοι, για τους οποίους οι επιχειρήσεις 

διατηρούν στα συστήµατά τους τη δυνατότητα να επεµβαίνουν στα αρχεία των 

στοιχείων τους, να µεταβάλουν ή και να ανακατασκευάζουν αυτά. Μερικοί από αυτούς 

είναι: 

1) εφαρµογές µάνατζµεντ 

2) εφαρµογή εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών απαιτήσεων 

3) διορθώσεις καταχωρηµένων σφαλµάτων. 

Η ελεγκτική θα πρέπει να σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι λεπτοµέρειες 

που υπογραµµίζουν την ανακεφαλαίωση των λογιστικών στοιχείων, όπως οι κατάλογοι 

πωλήσεων και δικαιολογητικά δαπανών, να αναγνωρίζονται και να βρίσκονται στη 

διάθεση του ελέγχου σε κάθε ζήτηση. Ακόµα, τα αρχεία πρέπει να δίνουν την ευκαιρία 

για παραποµπή οποιασδήποτε πράξης στην πραγµατική πηγή πληροφοριών µε την 

κατάλληλη κωδικοποίηση. 

Ωστόσο, οι τεχνικές ελεγκτικής και οι διαδικασίες σε λογιστήρια µε 

µηχανογραφικό σύστηµα, διαιρούνται ως εξής: 

1) Ελεγκτική γύρω από τους υπολογιστές 

Όταν υπάρχει λεπτοµερής λογιστικός έλεγχος στα συστήµατα µηχανογράφησης, 

οι ελεγκτές µπορούν να χρησιµοποιούν τεστ χωρίς να κάνουν χρήση του υπολογιστή. 

Σε µερικές εφαρµογές η ελεγκτική γύρω από τον υπολογιστή δίνει ικανοποιητικά 

στοιχεία, πάνω στα οποία µπορούµε να στηριχτούµε για να διαµορφώσουµε µια εικόνα 

των λογιστικών πληροφοριών της επιχείρησης. 
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2) Ελεγκτική µέσω υπολογιστών 

Τεχνικές ελεγκτικής που χρησιµοποιούνται στο µηχανικό µέρος και στα 

προγράµµατα του πελάτη, προκειµένου να ελέγξουν τα στοιχεία, είναι συχνά 

απαραίτητες. Αυτό   µπορεί να διενεργηθεί µε πολλούς τρόπους, πλέον της 

επαλήθευσης. Η επαλήθευση ενεργείται όχι µόνο στα συγκεντρωτικά ποσά που έχουν 

καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης αλλά και µέσω του Η/Υ, ο οποίος  δίνει 

αναλυτικά τα στοιχεία από τα οποία σχηµατίστηκαν τα συγκεντρωτικά ποσά. Επίσης, ο 

ελεγκτής επαληθεύει τη σωστή ή µη καταχώριση των εγγράφων στα αναλυτικά 

ηµερολόγια και τη σωστή µεταφορά αυτών στους αντίστοιχους λογαριασµούς των 

αναλυτικών καθολικών.    

 Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης στοιχείων ίδιων µε αυτά που 

φυσιολογικά επεξεργάζεται ο υπολογιστής. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά 

επεξεργάζονται από τον υπολογιστή µε τα ίδια προγράµµατα που χρησιµοποιεί ο 

πελάτης. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν συγκρίνονται µε τα προκαθορισµένα, ώστε 

να υπάρχει η βεβαιότητα ότι δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα. 

3) Ελεγκτική προγραµµάτων 

Μέσω του υπολογιστή ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε έλεγχο 

των προγραµµάτων του. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρι και εξωτερικός υπολογιστής, 

αρκεί τα προγράµµατα του πελάτη να είναι συµβατά σε αυτόν. Έτσι, ο ελεγκτής 

εξετάζει αν τα προγράµµατα έχουν γραφεί σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της λογιστικής 

(εάν τηρεί ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, σύµφωνα µε τις αρχές των ∆.Λ.Π.), των 

µαθηµατικών και τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας. Εξετάζει, ακόµα, αν 

παράλληλα µε τα κανονικά προγράµµατα υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν φαίνονται, 

µε τη λειτουργία των οποίων να επηρεάζεται το αποτέλεσµα. Επιπροσθέτως, εξετάζει 

την περίπτωση που χρησιµοποιούνται ειδικά προγράµµατα για µεταγενέστερη 

αλλοίωση των εγγραφών. Επίσης, αντικείµενο εξέτασης αποτελούν τα προγράµµατα 

εκτύπωσης των βιβλίων. Μπορεί αυτά να µη δίνουν εντολές για εκτύπωση όλων των 

συναλλαγών και των καταχωρίσεων, αλλά µόνο µερικών. Φυσικά για να γίνουν όλοι 

αυτοί οι έλεγχοι είναι απαραίτητο ο ελεγκτής να έχει γνώσεις ανάλυσης και 

προγραµµατισµού.  
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ OPENERP 

 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού αποτελεί η ανάλυση και παρουσίαση του 

λογιστικού συστήµατος ‘Openerp’, καθώς και η καταλληλότητά του για χρήση σε µια 

οργανωµένη επιχείρηση, εστιάζοντας αρχικά στη δοµή του (τεχνολογία, ασφάλεια, 

βιωσιµότητα, παραµετροποίηση) και έπειτα στα σηµεία εκείνα που αφορούν τον 

εσωτερικό έλεγχο. 

 Το SourceForge (www.sourceforge.com ) είναι ο διαδικτυακός τόπος ο οποίος 

φιλοξενεί χιλιάδες έργα Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα και µε σκοπό την παροχή 

κεντρικής υποδοµής στην παγκόσµια κοινότητα των open source εφαρµογών τέτοιας 

ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη των έργων και τη συνεργασία µεταξύ των 

απασχολούµενων στα έργα αυτά.   

 

2.1  Περιγραφή συστήµατος openerp   

Η διάδοση του Openerp  είναι εντυπωσιακή στο είδος του και υπολογίζεται πως 

άρχισε να κυκλοφορεί στην Ευρώπη το 2002 και πιο συγκεκριµένα στο Βέλγιο από την 

εταιρεία Tiny (πλέον OpenERP.com) Λίγο αργότερα, το 2007 δηµιουργήθηκε 

παράρτηµα της εταιρείας στην Ινδία, όπου συνέβαλαν 80 περίπου φορείς προκειµένου 

να υπάρξει βελτίωση στον πυρήνα του λογισµικού ERP. Στις µέρες µας, υπάρχουν 

περισσότερα από 500 τµήµατα του προγράµµατος (εικόνα 2.1)43, ενώ στηρίζεται σε 

µοντέρνα αρχιτεκτονική λογισµικού client-server, µε βάση δεδοµένων και γραµµένο σε 

Python, XML.  

                                                           
43

 ‘OpenERP: The rise of open source business management software’, David Janssens, Almacom 

(Thailand) Ltd 

Διαθέσιμο στο: ‘http://www.slideshare.net/datrus/openerp‐rise‐web’  
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Εικόνα 2.1:Σύνοψη των τµηµάτων του συστήµατος ERP 

 

Το Openerp είναι µια ολοκληρωµένη εφαρµογή λογισµικού ανοιχτού κώδικα µε 

ενσωµατωµένο Σχεδιασµό Επιχειρηµατικών Πόρων (ERP) και ∆ιαχείριση Πελατειακών 

Σχέσεων (CRM), που συνδυάζει την ισχύ των πωλήσεων POS (Point of Sales),την 

Παραγωγή (Manufacturing), την Αποθήκευση (Inventory), τη ∆ιαχείριση Έργου και 

Ανθρώπινου δυναµικού (Project Management/Human Resources), τις Αγορές 

(Purchases), τις Αναφορές (Reporting), τις Συνοµιλίες (Chat) τη Λογιστική 

(Accounting) και κάποιες επιλογές της ∆ιοίκησης (Administration), σε µια µόνο 

εφαρµογή (Σχήµα). Ωστόσο, δεν χρησιµοποιείται µόνο από µεγάλες εταιρείες αλλά και 

από µικροµεσαίες. Η ποικιλία επιλογών
44 (εικόνα 2.2) που προσφέρει το συγκεκριµένο 

σύστηµα αντικατοπτρίζει την προσαρµοστικότητα του λογισµικού στις ανάγκες της 

εταιρείας και σε συνδυασµό µε το µεταβαλλόµενο περιβάλλον. 

 

 

 

 

                                                           
44

 ‘OpenERP 6.0 – What’s new?’, Olivier Dony, Open ERP Community Manager, May 14
th

, 2010 

Διαθέσιμο στο: http://www.slideshare.net/Nicosinterests/openerp‐60  
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Εικόνα 2.2: Πίνακας υποσυστηµάτων λογισµικού OpenERP  

 

Το OpenERP είναι µια επιχειρηµατική λύση λογισµικού ανοιχτού κώδικα που 

προσφέρει µια εναλλακτική επαγγελµατική λύση έναντι άλλων ιδιόκτητων προϊόντων. 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.3, το OpenERP διαθέτει έναν κατάλληλο 

συνδυασµό
45 από χαρακτηριστικά όπως, ορατότητα (visibility), πόρους (resources), 

χαρακτηριστικά (features), προσαρµοστικότητα  (flexibility),  τεχνολογία (technology),  

δυναµικότητα (dynamism).  

                                                           
45

 ‘OpenERP: The rise of open source business management software’, David Janssens, Almacom 

(Thailand) Ltd 

Διαθέσιμο στο:’ http://www.slideshare.net/datrus/openerp‐rise‐web’  
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Εικόνα 2.3: Συγκριτική µελέτη µεταξύ των πρόσφατων ERP ανοιχτού κώδικα 

 

Επιπλέον πλεονέκτηµα αποτελεί η συνεργασία της OpenERP.com µε δεκάδες 

εταιρικούς συνεργάτες και συµβαλλόµενους σε ολόκληρο τον κόσµο, προσφέροντας 

υπηρεσίες σε διάφορες χώρες (εικόνα 2.4) 

 

Εικόνα 2.4: Εταιρικοί συνεργάτες
46 της OpenERP.com 

 

 

                                                           
46

 ‘OpenERP’, Κονταξής Παναγιώτης, 2 Απριλίου 2011  

Διαθέσιμο στο: 

http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=ellak:imeres_sinergasias  
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Ωστόσο, βασικό όραµα
47 - στόχοι της εταιρείας αποτελούν: 

• Η επαρκής εξυπηρέτηση των πελατών, µε τον σωστό τρόπο και στο σωστό 

κόστος. 

• Η ελεύθερη διάθεση του λογισµικού, χωρίς κόστος άδειας χρήσης. 

• Η προσαρµοστικότητα του λογισµικού στις ανάγκες της επιχείρησης. 

• Η αύξηση των πελατειακών σχέσεων και η βελτίωση των προηγούµενων 

εκδόσεων OpenERP σε µια ενιαία εφαρµογή. 

Σχετικά µε τον τρόπο εµφάνισης του λογισµικού, έχουµε τρεις εναλλακτικές
48: στην 

επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή (εικόνα 2.5), στον παγκόσµιο ιστό (εικόνα 2.6) και 

στα κινητά τηλέφωνα (εικόνα 2.7). 

 

Εικόνα 2.5: Τρόπος εµφάνισης του προγράµµατος στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή 

 

 

 

                                                           
47

 ‘Vision of Openerp software’ 

Διαθέσιμο στο: http://www.openerp.com/products/vision  

48
 ‘OpenERP: The rise of open source business management software’, David Janssens, Almacom 

(Thailand) Ltd 

Διαθέσιμο στο: http://www.slideshare.net/datrus/openerp‐rise‐web  
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Εικόνα 2.6: Τρόπος εµφάνισης του προγράµµατος στον παγκόσµιο ιστό 

 

 

 

Εικόνα 2.7: Τρόπος εµφάνισης του προγράµµατος σε κινητό τηλέφωνο 
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Οδηγίες  για την εγκατάσταση του OpenERP βρίσκονται στις εξής διευθύνσεις: 

• http://doc.openerp.com/v6.0/install/index.html#installation-link  

(Οδηγίες εγκατάστασης από την επίσηµη ιστοσελίδα του OpenERP) 

• http://forum.greeklug.gr/viewtopic.php?t=720  

(Χρήσιµες οδηγίες για την εγκατάσταση του προγράµµατος µε πολλές συµβουλές) 

Το 2010 δηµιουργήθηκε η  τελευταία έκδοση του OpenERP 6.0 , η οποία 

καλύπτει µεγάλες ανάγκες σε λογική δοµή και χαρακτηρίζεται από επαγγελµατισµό και 

σταθερότητα. Όσον αφορά την Ελλάδα, έχει πραγµατοποιηθεί εξελληνισµός του 

λογισµικού OpenERP, ενώ υπάρχει συνεργασία µεταξύ της κοινότητας Ελεύθερου 

Λογισµικού/Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και την Ένωση Χρηστών και 

Φίλων Λίνουξ  Ελλάδας (hel.l.u.g). Επιπλέον, υπάρχει και ελληνική µετάφραση για το 

συγκεκριµένο λογισµικό, ενώ υποστηρίζεται και από φορολογικό µηχανισµό
49 που 

συνδέεται µε ειδικούς φορολογικούς εκτυπωτές. Το µεγάλο βήµα, βέβαια, έχει γίνει 

στον ιατρικό κλάδο
50, όπου το λογισµικό Hospital χρησιµοποιεί το Αποθετήριο 

Ελεύθερου Λογισµικού για ∆ηµόσιους Οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ανάπτυξή του. Ωστόσο, υπάρχει αυξηµένη ασφάλεια στη χρήση του, εφόσον υπάρχει 

αναγνώριση µοναδικού χρήστη µε ubikeys, και παρακολούθηση/ καταγραφή κινήσεων 

χρηστών-ασθενών. Επιπλέον, υπάρχει ταξινόµηση σε λίστες ανάλογα µε την καταγωγή 

και απασχόληση των ασθενών.  

 Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η αναπαραγωγή εγγράφων για την 

Ελληνική Γραφειοκρατία, όπως για παράδειγµα η εκτύπωση Α.Π.∆ για τη µισθοδοσία, 

βεβαιώσεις αποδοχών κ.λπ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49  ‘Φορολογικός µηχανισµός σε Linux’ 
∆ιαθέσιµο στο: http://www.adslgr.com/forum/showthread.php?t=363351&page=2  

50 ‘OpenERP στον ιατρικό κλάδο’, Οµάδα openmed hospital, 14 Μαΐου 2010 
∆ιαθέσιµο στο: http://hospital.openmed.gr/features/openerp/  
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2.2  Τεχνολογία  συστήµατος openerp   

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Πρόκειται για µια σύγχρονη λύση, η οποία εκµεταλλεύεται πλήρως όλες τις νέες 

τεχνολογίες στον τοµέα της Πληροφορικής. Αξιοποιεί πλήρως την αρχιτεκτονική client-

server πολλαπλών επιπέδων (2-tier, 3-tier), ενώ το περιβάλλον είναι καθαρά γραφικό 

(Graphical User Interface - GUI) αναπτυγµένο σε περιβάλλον προγραµµατισµού 

Delphi. Πιο συγκεκριµένα, στην αρχιτεκτονική 2-tier στον πελάτη εγκαθίσταται ειδικό 

λογισµικό συνήθως περιβαλλόµενο από µια γραφική διεπαφή, το οποίο παρέχει τη 

δυνατότητα εκτέλεσης διαφόρων λειτουργιών ανάκτησης και αποθήκευσης δεδοµένων 

στη βάση. Η εκτέλεση λειτουργιών που ζητούν οι χρήστες γίνεται µερικώς στον 

εξυπηρετητή από ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης της βάσης και µερικώς στον πελάτη 

(κυρίως επεξεργασία των ήδη ανακτηθέντων δεδοµένων). Οι περιορισµοί που 

εµφανίζονται σε αυτή την περίπτωση έχουν να κάνουν µε τον αριθµό των πελατών που 

έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στη βάση αλλά και µε τη δυνατότητα αναβάθµισης του 

εξυπηρετητή. Έτσι σαν ανώτατο όριο µπορούν να τεθούν οι 100 χρήστες διότι µε 

περισσότερους η απόδοση πέφτει δραµατικά εξαιτίας των λεγόµενων ‘keep alive’ 

µηνυµάτων που ανταλλάσσονται ακόµα και όταν οι πελάτες αδρανούν. Επίσης πιθανές 

αναβαθµίσεις στο Σ∆Β∆ (ή ενδεχόµενη αλλαγή του), είναι πολύ δύσκολες αφού 

πιθανότατα θα απαιτήσουν και αντίστοιχες αναβαθµίσεις στους πελάτες. Αντίστοιχα, η 

αρχιτεκτονική  3-tier αποτελείται από τρία επίπεδα (tiers), τα οποία αποτελούν λογικό 

διαχωρισµό και όχι φυσικό, εφόσον δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε 

διαφορετικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο κώδικας της εφαρµογής εµπεριέχεται σε 

αυτόνοµα κοµµάτια τα οποία αποκαλούνται components. Τα τρία επίπεδα
51 είναι τα 

εξής: 

• Data tier – υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την ανάκτηση ή την αποθήκευση 

δεδοµένων. 

• Business tier – η ‘λογική’ των εφαρµογών, δηλαδή οι υπηρεσίες που προσφέρει η 

εφαρµογή (κανόνες, λειτουργικότητα). 

                                                           
51 ‘Συστήµατα ERP ανοιχτού κώδικα/Συγκριτική µελέτη/∆υνατότητες ολοκλήρωσης’, Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας, Πατσιαβούδη Ελευθερία, Ιανουάριος 2007 
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• Presentation tier – αυτό που παρουσιάζεται στον χρήστη, δηλαδή το user interface  

 

 

Εικόνα 2.8: Τυπική 3-tier Αρχιτεκτονική  

Πηγή: Google 

Ένα OpenERP σύστηµα αποτελείται  τα ακόλουθα components52 για τη 

δηµιουργία µιας σταθερής αρχιτεκτονικής: 

• Το διακοµιστή βάσης δεδοµένων PostgreSQL (PostgreSQL database 

server), ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις βάσεις δεδοµένων που 

διαθέτουν βασικά στοιχεία για την παραµετροποίηση του συστήµατος. 

• Το διακοµιστή εφαρµογών OpenERP (OpenERP application server), 

που περιλαµβάνει τη ‘λογική’ του συστήµατος και ελέγχει τη σωστή 

λειτουργία του. 

                                                           
52 ‘OpenERP, a modern approach to integrated business management’, Fabien Pinckaers/Geoff 
Gardiner/Els Van Vossel, Release 6.0.0, 21/01/2011 
∆ιαθέσιµο στο: http://www.slideshare.net/jvader/openerp-bookv6  
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• Το διακοµιστή web (web server), µια διαφορετική εφαρµογή που 

ονοµάζεται Open Object client-web και δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης 

του OpenERP από κανονικούς web browsers και δεν χρειάζεται στην 

περίπτωση σύνδεσης µε εφαρµογή GTK client (εφαρµογή client). 

 

 

Εικόνα 2.9: Αρχιτεκτονική OpenERP 

 

ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Σχετικά µε την βάση δεδοµένων PostgreSQL, πρόκειται για µια βάση µε 

µεγάλες δυνατότητες, ενώ αποτελεί ελεύθερο λογισµικό υψηλής αποδοτικότητας και 

ισοδύναµο µε άλλες βάσεις δεδοµένων όπως, MySQL και FirebirdSQL, Sybase, DB2 

και Microsoft SQL Server. Είναι συµβατή µε όλους τους τύπους λειτουργικών 

συστηµάτων, Unix/Linux/Windows/via Mac OS X, Solaris, SunOS και BSD. 

 

SCALABILITY 

 

Κλιµάκωση (scalability) υπάρχει, εφόσον υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης. 

Πρακτικά, είναι η διαδικασία κατά την οποία η OpenERP βάση δεδοµένων µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε στιγµή και ταυτόχρονα από πολλούς  µέσα στην εταιρεία 
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κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Η εξισορρόπηση του ‘φορτίου’ µιας ‘βαριάς’ εφαρµογής 

γίνεται µε τη χρήση άλλων συστηµάτων ανάπτυξης, τα οποία σταδιακά µετατρέπονται 

σε συστήµατα ‘παραγωγής’, παρέχοντας µεγαλύτερη ασφάλεια και απόδοση. 

 

INTEGRATION 

 

 Το OpenERP έχει υψηλό επίπεδο συνεργασίας µε άλλα συστήµατα. Η υψηλή 

διαλειτουργικότητα αφορά τη δυνατότητα και τον τρόπο διασύνδεσης ενός συστήµατος 

µε άλλα, τρίτα και συνήθως αποµακρυσµένα συστήµατα. Ενώ η δυναµική διασύνδεση 

είναι σχεδόν πάντοτε αδύνατη, η διασύνδεση µε ανταλλαγή δεδοµένων (σύγχρονα ή 

ασύγχρονα) είναι τεχνική που χρησιµοποιείται ευρέως και µε µεγάλη επιτυχία. 

Ωστόσο, υπάρχει επιλογή µεθόδου
53 διαλειτουργικότητας σε περίπτωση 

περιβάλλοντος πολλαπλών εταιρειών: 

• Αν η εταιρείες έχουν µικρό πλήθος εγγράφων σε κοινή χρήση, τότε θα 

πρέπει να εγκατασταθούν διαφορετικές βάσεις δεδοµένων.  

• Αν, όµως, µοιράζονται πολλά έγγραφα µεταξύ τους, χρειάζεται εγγραφή 

στην ίδια βάση δεδοµένων και εγκατάσταση των OpenERP εγγράφων, 

προκειµένου να αποκτηθεί το δικαίωµα πρόσβασης. 

• Υπάρχει η δυνατότητα συγχρονισµού συγκεκριµένων τύπων εγγράφων 

σε πολλές βάσεις δεδοµένων, χρησιµοποιώντας την επιλογή 

base_synchro 

∆ιάφορα άλλα εργαλεία χρησιµοποιούνται για την επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας, όπως διαχείριση εγγράφων τύπου TXT (φάκελοι ΤΕΧΤ), 

PDF(φάκελοι PDF) ,SXW (φάκελοι Open Office V1),ODT (φάκελοι Open Office V2), 

DOC (φάκελοι Microsoft Word) και επιτρέπεται και η εισαγωγή XML ή FLAT 

αρχείων. Επιπλέον, υποστηρίζεται η παραλαβή και αποστολή e-mail, χρησιµοποιώντας 

το Outlook54 και Thunderbird (εικόνα 2.10) 

 

                                                           
53 ‘OpenERP, a modern approach to integrated business management’, Fabien Pinckaers/Geoff 
Gardiner/Els Van Vossel, Release 6.0.0, 21/01/2011 
∆ιαθέσιµο στο: http://www.slideshare.net/jvader/openerp-bookv6  

54 ‘OpenERP, a modern approach to integrated business management’, Fabien Pinckaers/Geoff 
Gardiner/Els Van Vossel, Release 6.0.0, 21/01/2011 
∆ιαθέσιµο στο: http://www.slideshare.net/jvader/openerp-bookv6 
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Εικόνα 2.10: Αποστολή επισύναψης του συστήµατος διαχείρισης εγγράφων µέσω Outlook 

 

Τέλος, υπάρχει η υποστήριξη εφαρµογών Google, εφαρµογών OFX (Open 

Financial exchange), προδιαγραφή δηλαδή για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των 

οικονοµικών στοιχείων µεταξύ οργανισµών, επιχειρήσεων, καταναλωτών µέσω του 

διαδικτύου και γενικά παρέχονται οι απαραίτητες web-services για πρόσβαση στα 

δεδοµένα του. 

 

INTERNATIONALIZATION 

 

Το OpenERP µέσω της διεθνοποίησης, έχει επεκτείνει παγκοσµίως τη χρήση 

του, εφόσον υπάρχει αποτελεσµατική συνεργασία και επικοινωνία µεταξύ των 

ενδιαφερόµενων σε πολλές χώρες. Κάθε module (τµήµα) διαθέτει τη δική του 

µετάφραση, αφού αυτόµατα από το πρόγραµµα καταχωρείται η κατάλληλη γλώσσα. 

Ωστόσο, οι δηµιουργοί αναπτύσσουν το λογισµικό στην Αγγλική γλώσσα και ύστερα 

από ρυθµίσεις πραγµατοποιείται η αλλαγή στην επιθυµητή γλώσσα. 

Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν περισσότεροι από 150 εταίροι που συµβάλλουν 

στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου λογισµικού και υποστηρίζουν τους πελάτες σε 
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περίπου 37 χώρες. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα από 1000 άτοµα που συµµετέχουν 

στη βελτίωση του OpenERP. 

Σήµερα είναι διαθέσιµο σε περισσότερες από 18 γλώσσες (ενδεικτικά: Αγγλικά, 

Γερµανικά, Κινέζικα, Ισπανικά, Ιταλικά, Ουγγρικά, Πορτογαλικά, Ρουµάνικα, 

Ελβετικά, Τσέχικα, Αραβικά, Βουλγάρικα, Τουρκικά, Βιετναµέζικα) και διαθέτει 

παγκοσµίως δίκτυο για τους εταίρους και τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 

Εικόνα 2.11: Πολυγλωσσική υποστήριξη λογισµικού
55 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Το OpenERP είναι συµβατό µε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα (Windows, 

Linux, Mac OS κτλ) και στηρίζεται στην Python γλώσσα προγραµµατισµού, υψηλού 

επιπέδου και κατάλληλη για εφαρµογές ταχείας ανάπτυξης (RAD). 

 

 

 

 

 

                                                           
55 ‘OpenERP: The rise of open source business management software’, David Janssens, Almacom 
(Thailand) Ltd 
∆ιαθέσιµο στο: http://www.slideshare.net/datrus/openerp-rise-web  
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2.3  Ασφάλεια συστήµατος openerp   

   

Είναι γεγονός πως το σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων αποτελεί 

σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο για µια επιχείρηση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 

υπάρχει όχι µόνο εµπιστευτικότητα αλλά ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των 

πληροφοριών για τη διατήρηση κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και τη 

γενικότερη σωστή λειτουργία της επιχείρησης. Η ασφάλεια της λειτουργίας των 

πληροφοριακών συστηµάτων διαρκώς απειλείται από διάφορες πηγές, όπως 

ηλεκτρονική απάτη, βιοµηχανική κατασκοπεία, βανδαλισµός, φυσικά φαινόµενα κλπ. 

Εκτός αυτών, συχνά παρατηρούνται επιθέσεις από ιούς (viruses), hacking, cracking και 

επιθέσεις τύπου άρνησης παροχής υπηρεσιών (denial of service.) Έτσι, η εξασφάλιση 

της ασφάλειας για το openerp είναι βασική προτεραιότητα, προκειµένου λειτουργεί 

σωστά. Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετηθεί το επίπεδο ασφαλείας του συστήµατος. 

Ένα από τα πιο σηµαντικά βήµατα για την παραµετροποίηση του opener είναι η 

απόκτηση δικαιώµατος για πρόσβαση στα περιεχόµενά του. Σύµφωνα µε τις οδηγίες 

χρήσης, η διαδικασία προσέγγισης στα στοιχεία του προγράµµατος είναι αρκετά 

ευέλικτη. Πιο συγκεκριµένα, κάθε χρήστης πρέπει να ανήκει σε ένα η περισσότερα 

groups, τα οποία καθορίζουν: 

• Την ορατότητα του µενού 

• Την πρόσβαση κάθε στοιχείου στη βάση δεδοµένων. 

Εφόσον ο καθορισµός των groups αποτελεί πρώτο µέληµα µε την  εγκατάσταση 

του λογισµικού, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν ταυτόχρονα και τις επιχειρηµατικές 

λειτουργίες ξεχωριστά. Επιπλέον, µπορούν να δηµιουργηθούν groups τα οποία να 

ανήκουν σε ένα τµήµα µιας ‘περιοχής’ (area) και να έχουν διαφορετικά επίπεδα στα 

δικαιώµατα πρόσβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για ευελιξία στον έλεγχο πρόσβασης 

στις πληροφορίες αποτελεί η εµπιστοσύνη του προσωπικού και καθορίζεται από τη 

διοίκηση, που είναι υπεύθυνη και για τον καταµερισµό εργασίας.  

Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών στα δεδοµένα 

της επιχείρησης, θα πρέπει να ακολουθείται πολιτική σύµφωνα µε την οποία δεν θα 

είναι δυνατή η αλλαγή του κωδικού (password) από τους ίδιους τους χρήστες. Έτσι, θα 

µπορεί να διατηρηθεί κάποιο επίπεδο ασφαλείας στο σύστηµα. 

Όσον αφορά τη διαχείριση χρηστών, µε την επιλογή users_ldap ελέγχονται οι 

λογαριασµοί των χρηστών µέσω LDAP directory, οι  οποίοι µπορεί να είναι κοινοί σε 
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πόρους διαφορετικών εταιρειών. Οι παράµετροι σύνδεσης για το LDAP directory 

καταγράφονται ύστερα ανάλογα µε την εταιρεία. Έτσι, κάθε χρήστης µπορεί να 

προµηθευτεί ένα profile από την πρώτη στιγµή που συνδέεται µε το openerp. 

Με την έννοια LDAP εννοούµε το πρωτόκολλο (Lightweight Directory Access 

Protocol), το οποίο δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης συνηθισµένων directories για 

ποικίλους διαφορετικούς πόρους µέσω του standard TCP/IP δικτύου. Με αυτόν τον 

τρόπο οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιούν το ίδιο username και password 

προκειµένου να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εφαρµογές (όπως email και εσωτερικά 

δίκτυα). 

Επιπλέον, υποστηρίζεται το HTTPS πρωτόκολλο (Secured Hyper Text Transfer 

Protocol) το οποίο χρησιµοποιεί το SSL (Secure Socket Layer) ή TLS (Transfer Layer 

Security) πρωτόκολλο ασφαλείας. Η λειτουργία του είναι να επιβεβαιώνει την 

ταυτότητα του χρήστη που επιχειρεί πρόσβαση στα δεδοµένα, χρησιµοποιώντας 

πιστοποιηµένη αυθεντικότητα. Ενισχύει την ολοκλήρωση και την εµπιστευτικότητα 

των δεδοµένων που ανταλλάσσονται µεταξύ χρήστη και server (εξυπηρετητή). 

Επιλεκτικά, παρέχει υψηλής ασφάλειας  client αυθεντικότητα µε τη χρήση αριθµητικού 

πιστοποιητικού. Η πύλη του πρωτοκόλλου HTTPS είναι 443.   

  

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ MENU  

  

Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα νέο group, διαλέγουµε στο menu την επιλογή 

Administration-> Users-> Groups και εισάγουµε το Stock1 σαν group. Ύστερα, 

δηµιουργούµε έναν νέο χρήστη (user) που να συνδέεται µε αυτό το group, επιλέγοντας 

Administration->  Users->  Users και συµπληρώνοντας τα ακόλουθα
56 (εικόνα 2.12): 

• User name: stores person, 

• Login: stores, 

• Password: stores, 

• Menu action: menu 

 

                                                           
56 ‘OpenERP, a modern approach to integrated business management’, Fabien Pinckaers/Geoff 
Gardiner/Els Van Vossel, Release 6.0.0, 21/01/2011 
∆ιαθέσιµο στο: http://www.slideshare.net/jvader/openerp-bookv6 
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Εικόνα 2.12 : Groups µε πρόσβαση στο menu Warehouse 

 

Ύστερα από την αποθήκευση, µόνο τα µέλη του Warehouse/Manager, 

Warehouse/User και Stock1 group θα έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας του 

συγκεκριµένου menu. 

Αυτή η µέθοδος διαχείρισης της πρόσβασης στα δεδοµένα δεν εγγυάται πως οι 

χρήστες δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση σε ‘µυστικά επιχειρηµατικά αντικείµενα’ 

(hidden business objects) µε άλλους τρόπους. Για παράδειγµα, η µη πρόσβαση στο 

menu Invoices δεν συνεπάγεται πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση στα Invoices µέσω των 

εντολών αγορών και πωλήσεων ή γνωρίζοντας τη σωστή διεύθυνση URL. 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤA ANTIKEIMENA (OBJECTS) 

 

Το menu δικαίωµα πρόσβασης καθορίζει ποιος µπορεί να έχει πρόσβαση σε 

ποιο µενού, αλλά δεν εστιάζει σε τι ενέργειες µπορεί να προβεί κάποιος ενώ πλοηγείται 

στο menu. Ο έλεγχος αυτός δίνει τη δυνατότητα καθορισµού των δεδοµένων που 
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µπορούν να επεξεργάζονται οι χρήστες και ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και 

στα menus. 

Με τον όρο objects εννοούµε οποιοδήποτε έγγραφο του συστήµατος. Έγγραφα 

τα οποία σχετίζονται µε βάσεις δεδοµένων και έχουν επιπρόσθετες έννοιες, όπως οι 

λειτουργίες των τµηµάτων, εξάρτηση από άλλα έγγραφα και µέθοδοι ταξινόµησης που 

καθορίζουν τη συµπεριφορά τους. 

Αν δεν έχει καθοριστεί κανένα group στην επιλογή object, τότε όλοι οι χρήστες 

έχουν πρόσβαση χωρίς κανένα περιορισµό. Αντίθετα, όταν η πρόσβαση περιορίζεται σε 

ένα object, τότε ο χρήστης θα πρέπει να είναι µέλος κάποιου group που του επιτρέπεται 

να συλλέξει στοιχεία από το συγκεκριµένο object. 

Υπάρχουν τέσσερις ανεξάρτητοι τρόποι
57 για τη διαχείριση της πρόσβασης στα 

έγγραφα (εικόνα 2.13): 

• Read access: όπου τα µέλη του group έχουν τη δυνατότητα να 

διαβάσουν τα δεδοµένα των εγγράφων, 

• Create access: όπου τα µέλη µπορούν να δηµιουργήσουν ένα νέο 

αντίγραφο των εγγράφων, 

• Write access: µέσω της οποίας επιτρέπεται η τροποποίηση του 

περιεχοµένου των εγγράφων, 

• Delete access: που σηµαίνει πως το συγκεκριµένο group µπορεί να 

διαγράψει τα δεδοµένα. 

 

 

Εικόνα 2.13: Έλεγχος πρόσβασης για invoice για το Finance/Admin group 

 

                                                           
57 ‘OpenERP, a modern approach to integrated business management’, Fabien Pinckaers/Geoff 
Gardiner/Els Van Vossel, Release 6.0.0, 21/01/2011 
∆ιαθέσιµο στο: http://www.slideshare.net/jvader/openerp-bookv6 
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Αν δεν καθοριστεί κάποιο group στους κανόνες πρόσβασης, τότε ο κανόνας θα 

ισχύει για όλα τα groups. Εποµένως, για την απαγόρευση πρόσβασης σε κάποια 

έγγραφα για όλους τους χρήστες θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας κανόνας ο οποίος: 

• Θα αφορά κάποια συγκεκριµένη κατηγορία εγγράφων 

• ∆ε θα σχετίζεται µε κάποιο group 

• ∆εν θα περιορίζεται από κάποιον από τους τέσσερις τρόπους απαγόρευσης 

της πρόσβασης σε έγγραφα. 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ OBJECTS 

 

Για την παραµετροποίηση κάποιου κανόνα για object, επιλέγουµε από το menu 

Administration-> Security-> Record rules. Τα πεδία στην επιλογή ir.rule object 

περιγράφουν
58:  

• Object: έγγραφα για τα οποία θα ισχύει ο κανόνας  

• Name: τίτλος του κανόνα 

• Global: αν έχει επιλεγεί , τότε ο κανόνας θα ισχύει για όλα τα groups  

• Domain: µια λίστα που περιλαµβάνει όλα τα Tests για τα έγγραφα 

• Access modes: αφορούν τις επιλογές πρόσβασης Read, Create, Write, 
Delete, όπως προαναφέρθηκαν. 

2.4  Βιωσιµότητα  συστήµατος openerp   

Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ένα 

σύστηµα ERP είναι η βιωσιµότητά του, η οποία εξαρτάται τόσο από την πλήρη και 

οργανωµένη υποστήριξη όσο και από τη διαρκώς εξελισσόµενη ανάπτυξή του. Κατά 

συνέπεια, πριν την εφαρµογή ενός openerp λογισµικού είναι απαραίτητος ο έλεγχος της 

κοινότητας και µερικών στοιχείων που ενισχύουν τη βιωσιµότητά του, όπως το µέγεθος 

της κοινότητας, το παγκόσµιο δίκτυο συνεργατών, η ύπαρξη ενός ‘ισχυρού’ χορηγού, η 

αυξηµένη και οργανωµένη υποστήριξη κτλ. Ωστόσο, το ζήτηµα της βιωσιµότητας 

απαιτεί αντιµετώπιση σε βάθος χρόνου εφόσον χρειάζεται να αναλυθούν πολλά 

                                                           
58 OpenERP, a modern approach to integrated business management’, Fabien Pinckaers/Geoff 
Gardiner/Els Van Vossel, Release 6.0.0, 21/01/2011 
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στοιχεία, τα οποία όµως δεν είναι µετρήσιµα, όπως το µέγεθος της κοινότητας ή η 

εµπειρία των µελών της. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ OPENERP  

 

Η υποστήριξη και διατήρηση του openerp είναι απαραίτητες διαδικασίες για 

µακροχρόνιες επενδύσεις, εφόσον αποκτά κάποιος αξία από αυτές. Η υποστήριξη, είτε 

τεχνική είτε λειτουργική, έχει ως στόχο τη διαβεβαίωση πως οι τελικοί χρήστες 

χρησιµοποιούν το λογισµικό στην µέγιστη παραγωγικότητά του, ανταποκρινόµενοι στις 

διάφορες ερωτήσεις σχετικά µε το σύστηµα. Η διατήρηση, από την άλλη, επιβεβαιώνει 

τη συνεχόµενη λειτουργία του συστήµατος, όπως απαιτείται. Περιλαµβάνει .όµως και 

αναβαθµίσεις, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη διαθέσιµη 

λειτουργικότητα. 

Ορισµένοι συνεργάτες παρέχουν προληπτική διατήρηση, κάνοντας γνωστή την 

συµβατότητα της αναβάθµισης του συστήµατος µε την τρέχουσα έκδοση του 

προγράµµατος και της βάσης openerp. Η εταιρεία Tiny έχει ‘υιοθετήσει’ ένα συµβόλαιο 

διατήρησης το οποίο προµηθεύεται ή στον τελικό χρήστη, ή µέσω των συνεργατών που 

εγγυώνται άµεση επιδιόρθωση σε οποιοδήποτε πρόβληµα. Καλύτερη υποστήριξη 

παρέχεται και σε πιο αναβαθµισµένες εκδόσεις. Ωστόσο, αν κάποιος δεν είναι 

ικανοποιηµένος από την διατήρηση, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή διότι το 

κόστος µακροχρόνια µπορεί να αυξηθεί κατά πολύ εξαιτίας µεταγενέστερων 

αναβαθµίσεων. 

 

2.5  Παραµετροποίηση συστήµατος openerp   

 

Είναι σηµαντικό για µια εφαρµογή να προσαρµόζεται και να είναι ευέλικτη 

ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης καθώς και τις µεταβολές του περιβάλλοντος- 

εσωτερικού και εξωτερικού. Με τον όρο παραµετροποίηση εννοούµε την διαδικασία 

που ακολουθείται προκειµένου να εγκατασταθούν όλες οι παράµετροι ενός λογισµικού 

ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης.  

Το openerp δίνει τη δυνατότητα παραµετροποίησης, επιτρέποντας την 

τροποποίηση της εµφάνισής του, τις γενικές λειτουργίες του και τα διάφορα εργαλεία 
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ανάλυσης δεδοµένων, σε συνδυασµό µε τις ανάγκες της επιχείρησης. Όλες αυτές οι 

αλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω της διεπαφής χρήστη.  

Οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν το ‘προσωπικό’ τους menu, διαθέτοντας 

ατοµικό πίνακα στην επιφάνεια εργασίας του προγράµµατος προκειµένου να 

ενηµερώνονται διαρκώς για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις για θέµατα που τους αφορούν. 

Επιπλέον, το openerp menu αναδιοργανώνεται εύκολα, ενώ η διαχείριση δικαιώµατος 

πρόσβασης επιτρέπει συγκεκριµένες λειτουργίες σε συγκεκριµένη οµάδα χρηστών. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και από χρήστες που αποτελούν groups, δίνοντας τη 

δυνατότητα µεταφοράς εγγράφων του συστήµατος. 

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ    

 

Είναι πολύ βασικό να είναι δυνατή η αντιγραφή ρυθµίσεων παραµετροποίησης 

οποιουδήποτε τµήµατος του προγράµµατος, εφόσον: 

• Μπορεί να πραγµατοποιηθεί αυτόµατη αντιγραφή των ρυθµίσεων 

παραµετροποίησης, µόνο µε την εγκατάσταση του συγκεκριµένου τµήµατος σε 

άλλη βάση δεδοµένων 

• Σε περίπτωση προβλήµατος µε την αρχική παραµετροποίηση, επιτρέπεται η 

επανεγκατάσταση µιας βάσης δεδοµένων µε επιλεγµένη παραµετροποίηση 

• Πραγµατοποιείται απλοποίηση των ενδεχόµενων αλλαγών. Σε περίπτωση 

τροποποίησης κάποιων στοιχείων της βασικής παραµετροποίησης, παραµονεύει 

ο κίνδυνος αυτόµατης επαναφοράς στην αρχική µορφή αν δεν αποθηκευτούν οι 

εν λόγω αλλαγές. 

Για την δηµιουργία του τµήµατος παραµετροποίησης ξεκινάµε µε την εγκατάσταση 

του τµήµατος base_module_record µε το συνηθισµένο τρόπο. Στη συνέχεια, γίνονται 

όλες οι απαραίτητες αλλαγές παραµετροποίησης µέσω της διεπαφής χρήστη, ενώ 

ακολουθεί η αντιγραφή των δεδοµένων χρησιµοποιώντας το menu Administration-> 

Customization-> Module Creation-> Export Customization As a Module. Ύστερα, 

εµφανίζεται η επιλογή ηµέρας που επιθυµούµε την αντιγραφή, καθώς και οι 

εναλλακτικές επιλογής στοιχείων που έχουν δηµιουργηθεί - τροποποιηθεί- ή και τα δύο. 

Αµέσως µετά τις παραπάνω επιλογές, ξεκινά η αντιγραφή επιλέγοντας Record. Εφόσον 

ολοκληρωθεί η διαδικασία, µπορεί να αποθηκευτεί το αντιγραµµένο τµήµα και σε 

κάποια συγκεκριµένη τοποθεσία.  



[81] 

 

 Έπειτα, το openerp δηµιουργεί έναν φάκελο ZIP, περιέχοντας όλες τις αλλαγές 

που έχουν γίνει, ο οποίος  βέβαια, θα µπορούσε να εγκατασταθεί και σε άλλες βάσεις 

δεδοµένων. Η ενέργεια αυτή θα ήταν χρήσιµη στην περίπτωση εγκατάστασης ενός test 

server για τους χρήστες της επιχείρησης, παρέχοντας την ίδια παραµετροποίηση µε τον 

production server (εξυπηρετητή παραγωγής). 

 Τέλος, για την εγκατάσταση ενός νέου τµήµατος, αποθηκευµένου σε ZIP 

µορφή, ακολουθούµε Administration-> Modules-> Import Module. 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MENU 

 

Η οργάνωση του openerp menu δεν υπόκειται σε κάποιο περιορισµό και κατά 

συνέπεια µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταβολή σε ολόκληρη τη δοµή, την ορολογία 

και στα δικαιώµατα πρόσβασης, ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις. Σαφώς, πριν από 

κάθε αλλαγή θα πρέπει να ισορροπούνται τα οφέλη και τα κόστη, όπως είναι η 

εκπαίδευση των χρηστών, η διατήρηση νέων εγγράφων και οι αλλαγές µέσω των 

αναβαθµίσεων του λογισµικού. 

Η εµφάνιση του µενού µπορεί να καθοριστεί µε τις εξής ενέργειες 

Administration-> Customization-> User Interface-> Menu Items. Εφόσον προστεθεί 

ολόκληρο το όνοµα του menu item στο πεδίο menu ή το immediate parent menu 

(αµέσως συνδεόµενο µενού), έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Για παράδειγµα, προσθέτουµε στο πεδίο menu item Administration/ 

Translations/ Import/ Export/ Export Translation και επιλέγοντας το, εµφανίζεται µια 

φόρµα. Η φόρµα αυτή µπορεί να επεξεργαστεί, ενώ παράλληλα µπορεί να υπάρξει 

αλλαγή στο Parent Menu. Αυτό ταυτόχρονα σηµαίνει και µετακίνηση της εισαγωγής 

(entry) σε άλλο µέρος του menu του συστήµατος, είτε µε άλλο όνοµα, είτε µε άλλο 

εικονίδιο, είτε µε άλλη ενέργεια (action). 

Εκτός από την διόρθωση της φόρµας, η οποία αποτελεί αυθεντική εισαγωγή στο 

menu, µπορεί να γίνει και αντιγραφή. Μέσω του web client, θα πρέπει να µετατραπεί σε 

αναγνώσιµο µόνο αρχείο η φόρµα, πατώντας αρχικά την cancel επιλογή και έπειτα την 

Duplicate (στον GTK πελάτη, επιλέγουµε Form-> Duplicate στην κορυφή του menu). Η 

φόρµα που υπάρχει τώρα είναι η αντιγραµµένη και όχι η αυθεντική. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕ∆ΙΑ 

 

Με το άνοιγµα κάποιας φόρµας µπορούν κατευθείαν να καταχωρηθούν κάποια πρότυπα 

στοιχεία προκειµένου να υπάρξει άµεση παραµετροποίηση του συστήµατος. Αυτό 

οδηγεί σε ένα βήµα πριν την ολοκληρωτική συµπλήρωση δεδοµένων έτσι ώστε να 

απλοποιηθεί η δουλειά των χρηστών στην καταχώρηση νέων εγγράφων. Με τη χρήση 

της Customer φόρµας µπορούµε να δώσουµε ένα παράδειγµα. Συνεπώς, δηµιουργούµε 

έναν νέο πελάτη µε Country (χώρα) τη Νέα Ζηλανδία. 

• Αν κάποιος χρησιµοποιεί web client, επιλέγει το πεδίο Country 

• Αν όµως χρησιµοποιείται o GTK client, πρέπει ι χρήστης να πατήσει δεξί κλικ 

µε το ποντίκι, εφόσον βρίσκεται ήδη στο πεδίο. 

Ύστερα, επιλέγουµε set as default από το µενού. Ο διαχειριστής σε αυτό το σηµείο 

µπορεί να διαλέξει το συγκεκριµένο έργο µόνο για αυτόν τον χρήστη, ή και για όλους 

τους χρήστες της βάσης δεδοµένων.  

 

 

Εικόνα 2.14: Εισαγωγή πρότυπων στοιχείων
59  

Για να ελεγθεί η νέα παραµετροποίηση, τσεκάρουµε τη φόρµα µε τους νέους 

συνεργάτες, όπου θα πρέπει να εµφανίζεται στο πεδίο country η Νέα Ζηλανδία. Ο 

                                                           
59 OpenERP, a modern approach to integrated business management’, Fabien Pinckaers/Geoff 
Gardiner/Els Van Vossel, Release 6.0.0, 21/01/2011 
∆ιαθέσιµο στο: http://www.slideshare.net/jvader/openerp-bookv6 
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διαχειριστής µέσω αυτής της επιλογής µπορεί να επανακαθορίσει τη συµπεριφορά 

ολόκληρου του συστήµατός. Αν επιλέξει τη βάση δεδοµένων opener_ch13, ανοίξει τη 

φόρµα Purchase Order (εντολή αγορών) και διαλέξει στις επιλογές Delivery and 

Invoicing το πεδίο from picking, τότε θα δηµιουργούνται τιµολόγια αγοράς µόνο όταν 

παραλαµβάνονται τα αγαθά. Με αυτόν τον τρόπο, η εξόφληση τιµολογίων από τους 

λογιστές θα είναι περιορισµένη µέχρις ότου ο χρήστης θα είναι βέβαιος για την 

παραλαβή των αγαθών.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

OPENERP ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 

3.1  Οpenerp  και εσωτερικός έλεγχος – εισαγωγικά 

 Στο τρίτο και πιο σηµαντικό κεφάλαιο αναλύονται τα χαρακτηριστικά εκείνα 

του προγράµµατος που συµβάλουν στον εσωτερικό έλεγχο µιας επιχείρησης και αν 

είναι επαρκή, προκειµένου να εφαρµόζονται συστηµατικά και σε ευρέως. Πιο 

συγκεκριµένα, παρακολουθούνται ο τρόπος έκδοσης των τιµολογίων αγορών και 

πωλήσεων, οι λογιστικές διαδικασίες τιµολόγησης, ο έλεγχος συναλλαγών µε 

λογιστικές εγγραφές, η χρηµατοοικονοµική ανάλυση των καταστάσεων και ο τρόπος 

φορολόγησης. 

Το openerp αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, καθώς ο 

συνδυασµός του λογιστικού συστήµατος µε το υπόλοιπο σύστηµα διοίκησης, παρέχει 

σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση κάποιας 

εταιρείας. Τα διάφορα accounting modules (λογιστικά τµήµατα)  που διαθέτει δίνουν τη 

δυνατότητα της πλήρους διαχείρισης των λειτουργιών, παρακολουθώντας όλη τη 

διαδικασία από την έκδοση τιµολογίων µέχρι και την εξόφληση. Χρησιµοποιούνται, 

επιπλέον, ποικίλα εργαλεία προκειµένου να γίνει η σωστή χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση, στηριζόµενα σε πραγµατικά δεδοµένα και ιστορικά που σχετίζονται µε την 

ανάλυση. 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να παρακολουθούνται τα τιµολόγια και οι 

πληρωµές χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο λογισµικό, µιας και είναι εύκολα 

προσαρµόσιµο στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας. Ωστόσο, θα προσπαθήσουµε να 

ερευνήσουµε αν είναι αρκετά ώριµο το openerp για να χρησιµοποιηθεί στον εσωτερικό 

έλεγχο. Θα αναλύσουµε τη διαδικασία παρακολούθησης µιας συναλλαγής µε έναν 

πελάτη. Η ίδια µέθοδος, βέβαια, θα εφαρµόζεται και µε τους προµηθευτές. 
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3.2 Έκδοση τιµολογίων 

Ένα τιµολόγιο προκύπτει έπειτα από διάφορες ενέργειες, όπως η εντολή 

πώλησης ή αγοράς, ή ακόµη και κατά τη συµφωνία κάποιας αποστολής. Επειδή, όµως, 

η εταιρεία συνεργάζεται παράλληλα και µε εξωτερικούς λογιστές, καλό είναι να 

γνωρίζει αναλυτικά τις συναλλαγές της και ποιες έχουν εξοφληθεί. Το συγκεκριµένο 

Invoicing σύστηµα (σύστηµα τιµολογίων)  του openerp επιτρέπει στο χρήστη να 

καταγράφει τις κινήσεις λογιστικής, ακόµη και αν δεν είναι κάποιος λογιστής, διότι 

παρέχει ένα εύκολο τρόπο ελέγχου των προµηθευτών και πελατών. Περιλαµβάνονται, 

επίσης, αποδείξεις και παραστατικά για κάθε κίνηση. 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Όταν πραγµατοποιείται µια πώληση σε κάποιον πελάτη, είναι απαραίτητη η 

έκδοση τιµολογίου ή απόδειξη πώλησης, η οποία ονοµάζεται και Customer Receipt 

(απόδειξη πελάτη). Οι αποδείξεις πωλήσεων είναι µόνο ένα είδος εισιτηρίου πωλήσεων 

και όχι ένα πραγµατικό τιµολόγιο. 

Με την έκδοση απόδειξης πώλησης, το σύστηµα αµέσως καταγράφει την 

πληρωµή του πελάτη που σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη απόδειξη. Κατά συνέπεια, δεν 

απαιτείται εκτεταµένη λογιστική εγκατάσταση για την παρακολούθηση της 

διαδικασίας, οπότε δεν υπάρχει χάσιµο χρόνου και χρήµατος. 

Η διαδικασία δηµιουργίας και τροποποίησης της απόδειξης πώλησης είναι 

Accounting-> Customers-> Sales Receipt 

 

Εικόνα 3.1: Απόδειξη πελάτη 

Μετά την δηµιουργία απόδειξης πωλήσεων, θα πρέπει να καταχωρηθεί ο 

πελάτης σε ένα παραστατικό στο οποίο θα καθορίζονται ο λογαριασµός, το ποσό και η 
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περιγραφή. Στην αρχή της φόρµας, υπάρχουν δύο επιλογές σχετικά µε τον τρόπο 

πληρωµής, είτε µετρητά είτε επί πιστώσει. Το πεδίο λογαριασµός συµπληρώνεται µόνο 

όταν κάποιος πληρώνει άµεσα. Το τελικό ποσό εµφανίζεται αυτόµατα µε τον φόρο, µε 

το πλήκτρο Compute Tax. Η τελική µορφή του παραστατικού είναι: 

 

 

Εικόνα 3.2 : Παραστατικό Πώλησης 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

Η επιλογή Customer Payment (πληρωµή πελατών) επιτρέπει την καταγραφή 

των συναλλαγών µε τους πελάτες. Προκειµένου να γίνει η καταγραφή, θα πρέπει να 

συµπληρώσουµε το όνοµα του πελάτη, τη µέθοδο πληρωµής και το αντίστοιχο ποσό. Η 

διαδικασία αυτή γίνεται ως εξής: Accounting-> Customers-> Customer Payment. 

 

 

Εικόνα 3.3: Πληρωµή πελάτη 

Για τη δηµιουργία νέας πληρωµής πελάτη, επιλέγουµε τον πελάτη και ύστερα 

µέθοδος πληρωµής. Έτσι µπορούµε να εισάγουµε νέα τιµολόγια και άλλες συναλλαγές 
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στο πεδίο πληροφορίες πληρωµής. Ύστερα, επιλέγουµε την κατάλληλη διαφορά 

πληρωµής, είτε keep open είτε reconcile with Write-off. Στη δεύτερη περίπτωση, το 

ποσό συµπληρώνεται αυτόµατα αλλά θα πρέπει να συµπληρωθεί από το χρήστη η 

λογιστική εγγραφή ώστε να την αναγνωρίσει ύστερα το πρόγραµµα. Η αντίστοιχη 

διαδικασία πραγµατοποιείται και στην περίπτωση των προµηθευτών. 

 

3.3 Τιµολόγηση και πληρωµή 

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα λογιστικά τµήµατα ενός προγράµµατος 

είναι απαραίτητα προκειµένου να υπάρχει αποδοτικότητα. Όταν υπάρχει αυτή και σε 

συνδυασµό µε το υπόλοιπο σύστηµα διαχείρισης, επιτυγχάνεται σωστός έλεγχος τυχόν 

καθυστερήσεων σε πληρωµές, εντοπισµός κακοπληρωτών πελατών και περιορισµός 

προµήθειάς τους, καθορισµός πραγµατοποίησης ή όχι project µε πελάτη, έλεγχος 

ρευστότητας σύµφωνα µε τις αναλογίες λογαριασµών και όχι µόνο µε τις παραδόσεις 

αγαθών.  

Η γενική και αναλυτική λογιστική του openerp καλύπτει πλήρως αυτούς τους 

στόχους, εξαιτίας της άρτιας συνεργασίας µεταξύ των εφαρµογών των τµηµάτων του. 

Επιπλέον, οι συναλλαγές , οι ενέργειες και οι χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις γίνονται 

σε πραγµατικό χρόνο, έτσι ώστε να υπάρχει ταυτόχρονος έλεγχος και διαχείριση της 

κατάστασης. Αξίζει να σηµειωθεί πως το account module καλύπτει τη γενική λογιστική, 

αναλυτική, βοηθητική και προϋπολογιστική. Ακολουθεί δε το διπλογραφικό σύστηµα, 

όντας πολυνοµισµατικό  και για πολυεθνικά περιβάλλοντα erp.  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές διαδικασίες που ακολουθούνται ύστερα από την έκδοση 

τιµολογίων αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήµα:  
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Εικόνα 3.4: Εργασίες λογιστικής για την τιµολόγηση και πληρωµή 

 

Σχεδιασµός τιµολογίων 

 

Το σύστηµα διαθέτει κάποιες µορφές τιµολογίων, τα οποία είναι καταχωρηµένα 

στην επιλογή Draft. Όσα από αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δεν έχουν κάποια λογιστική 

επίδραση στο σύστηµα. Ωστόσο είναι πολύ χρήσιµο να υπάρχουν standard είδη 

τιµολογίων εφόσον: 

• Υπάρχει µια µέτρια εγκυρότητα µέχρι να επιβεβαιωθεί το τιµολόγιο, γεγονός 

που είναι πολύ χρήσιµο όταν οι λογιστές δεν δηµιουργούν το αρχικό τιµολόγιο 

αλλά χρειάζεται η επίδειξή του, µέχρι να καταχωρηθεί στους λογαριασµούς. 

• ∆ίνει τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν προκαταβολικά τιµολόγια, χωρίς να 

είναι απαραίτητη η απόδειξή τους την ίδια στιγµή. 

 

Open και Pro Forma τιµολόγια   

 

Η µορφή ενός τιµολογίου µπορεί να είναι είτε open είτε pro-forma. Στη δεύτερη 

περίπτωση, το τιµολόγιο δεν διαθέτει κάποιον αριθµό ούτε λογιστικές εγγραφές. 

Χρησιµοποιείται συνήθως σαν προαιρετικό τιµολόγιο ή για λόγους συνήθειας. Παρ’ όλ’ 

αυτά µπορεί εκ των υστέρων να µετατραπεί σε open τιµολόγιο, το οποίο έχει έναν και 

µοναδικό αριθµό. Εφόσον σταλεί στον πελάτη, καταχωρείται στο σύστηµα σαν µια 

πληρωµή που εκκρεµεί. 
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Σύγκριση λογαριασµών και πληρωµές 

Στο openerp ένα τιµολόγιο θεωρείται εξοφληµένο όταν οι λογιστικές εγγραφές 

έχουν αντιστοιχιστεί µε τις εγγραφές πληρωµής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

αντιστοιχία, το τιµολόγιο µπορεί να θεωρηθεί σαν open έως ότου πραγµατοποιηθεί η 

πληρωµή. Χωρίς τη διαδικασία σύγκρισης λογαριασµών το σύστηµα θα ήταν αδύνατο 

να εντοπίσει τα εξοφληµένα τιµολόγια. Υποθέτοντας πως έχουµε τα εξής στοιχεία για 

τον πελάτη smith and offspring: 

• Τιµολόγιο 145: 50 

• Τιµολόγιο 167: 120 

• Τιµολόγιο 184: 70 

Αν πραγµατοποιηθεί η πληρωµή των 120, τότε θα υπάρξει µια µικρή καθυστέρηση στη 

σύγκριση λογαριασµών διότι υπάρχουν διάφορα τιµολόγια σε εκκρεµότητα.  

Όταν ένας λογαριασµός είναι έγκυρος, τότε οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές 

πραγµατοποιούνται αυτόµατα από το πρόγραµµα. Όσον αφορά τα τιµολόγια, 

µετατρέπονται σε paid (εξοφληµένα) όταν οι λογιστικές εγγραφές του τιµολογίου και 

της πληρωµής ταιριάζουν. Η σύγκριση των συναλλαγών µπορεί να γίνει κατά τη 

διάρκεια διάφορων διαδικασιών όπως: 

• Κατά την εισαγωγή δεδοµένων για το λογιστικό έγγραφο 

• Χειροκίνητα από τα αντίγραφα λογαριασµών 

• Αυτόµατα µέσω της ‘έξυπνης’ σύγκρισης λογαριασµών του openerp 

 

Λογιστικό σύστηµα και αντίγραφα 

Όλες οι λογιστικές συναλλαγές στηρίζονται σε αντίγραφα, είτε έχουν 

δηµιουργηθεί από κάποιο τιµολόγιο είτε δηµιουργήθηκαν άµεσα. Παρόµοια ισχύει και 

για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες στηρίζονται στις λογιστικές 

εγγραφές. ∆εν έχει ιδιαίτερη σηµασία αν θα δηµιουργηθεί εγγραφή από τη φόρµα 

κάποιου τιµολογίου ή κατευθείαν από invoice journal. Το ίδιο αποτέλεσµα θα προκύψει 

στην επιβολή φόρου και στις υπόλοιπες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 
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3.4 Τιµολόγια  

Καταχώρηση τιµολογίου πώλησης 

Στο openerp η έννοια του τιµολογίου περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

• Τιµολόγιο πώλησης 

• Τιµολόγιο αγοράς 

• Πιστωτικό τιµολόγιο πώλησης 

• Πιστωτικό τιµολόγιο αγοράς 

Όλα βρίσκονται στο ίδιο πεδίο επιλογής του συστήµατος, απλά το µόνο που αλλάζει 

κατά την καταχώρηση είναι τα πεδία invoice type (τύπος τιµολογίου) και representation 

(τρόπος παρουσίασης). Συνεπώς, κατά την αναζήτηση κάποιου τιµολογίου 

παρουσιάζονται ταυτόχρονα και αυτά των πελατών και αυτά των προµηθευτών. 

Για να επεξεργαστούµε τα τιµολόγια πελατών επιλέγουµε Accounting-> Customers-

> Customer Invoices. Τις περισσότερες φορές τα τιµολόγια αποθηκεύονται αυτόµατα 

από το σύστηµα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης του αγαθού, πράγµα που 

σηµαίνει πως δεν χρειάζεται η χειροκίνητη καταχώρησή τους. Ωστόσο, η δηµιουργία 

των τιµολογίων προέρχεται από τα παρακάτω στοιχεία: 

• Από εντολές προµηθευτών/πελατών 

• Από απόδειξη ή αποστολή αγαθών  

• Από άλλες εργασίες που ήδη εκτελούνται 

• Από παρόµοια έργα 

Οι διαφορετικές διαδικασίες δηµιουργούν Draft τιµολόγια, τα οποία πρέπει να 

αναγνωριστούν από το χρήστη του συστήµατος και να παραδοθούν στον πελάτη. 

 Υπάρχει και η δυνατότητα χειροκίνητης καταχώρησης τιµολογίου κυρίως όµως 

στις περιπτώσεις που τα τιµολόγια δεν σχετίζονται µε κάποια παραγγελία ή έχουν 

πιστωτική διαφορά. 

Καταχώρηση τιµολογίου πώλησης 

Η αρχή της καταχώρησης τιµολογίων είναι πολύ απλή, εφόσον επιτρέπει τη 

δηµιουργία του και σε κάποιον µη λογιστή.  Αυτό σηµαίνει πως οι λογιστικές 

πληροφορίες µπορεί να είναι διαρκώς ενηµερωµένες ανάλογα µε τις εντολές που 

δίνονται και ανάλογα µε τη φορολογία. Οι πιο εξειδικευµένοι στη λογιστική µπορούν 

να ελέγξουν πιο αποτελεσµατικά το σύστηµα, παρακολουθώντας αναλυτικά όλες τις 
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λογιστικές εγγραφές. Για την καταχώρηση τιµολογίου πώλησης ακολουθούµε 

Accounting-> Customers-> Customer Invoices και ύστερα New. 

 

Εικόνα 3.5: Καταχώρηση νέου τιµολογίου 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, το παραστατικό αποτελείται από τρία µέρη: 

• Την κορυφή του τιµολογίου, που καταχωρούνται οι πληροφορίες των πελατών 

• Το κυρίως µέρος του, µε περισσότερε λεπτοµέρειες για το παραστατικό 

• Το τέλος του, όπου βρίσκονται τα ποσά του φόρου και τα γενικά σύνολα. 

Στο πεδίο product καταχωρούµε basic pc και ύστερα τα υπόλοιπα πεδία 

συµπληρώνονται αυτόµατα: 

• Description (περιγραφή): αυτό προέρχεται από το αγαθό, στη γλώσσα του 

συνεργάτη 

• Account (λογαριασµός): καθορίζεται από το λογαριασµό αγοράς ή πώλησης του 

αγαθού 

• Unit of measure (µονάδα µέτρησης): καθορίζεται από το είδος του αγαθού 

• Unit price (τιµή µονάδας): ορίζεται από την τιµή πώλησης και δεν περιλαµβάνει 

φόρους  

• Taxes (φόροι): είναι ανάλογοι του προϊόντος και τον προµηθευτή. 

Εφόσον τελειώσει αυτή η διαδικασία, ακολουθεί ο υπολογισµός του φόρου 

compute taxes για να έχουµε τις γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον υπολογισµένο 

φόρο, το ποσοστό, το σύνολό τους και τη συνολική αξία. 
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∆ιαχείριση φόρου 

Στο παραστατικό που εκδίδεται λαµβάνονται υπόψη όλοι οι φόροι που 

επιβάλλονται στο εκάστοτε αγαθό. Για παράδειγµα, οι επιβαλλόµενοι φόροι για ένα 

προϊόν είναι: 

• TVA : 19,6 % για τύπο TVA 

• DEEE: 5.5 για τύπο DEEE (οικολογικός φόρος) 

Αν υπάρξει συναλλαγή εντός της χώρας µας η οποία επιβάλλει τέτοιο είδος φόρου, τότε 

οι αντίστοιχοι συντελεστές θα είναι  

• TVA : 19,6 % και 

• DEEE: 5.5  

Αν όµως η εταιρεία του συναλλασσόµενος βρίσκεται σε άλλη χώρα, τότε ο φόρος 

δεν επιβάλλεται. Τα γεωγραφικά αυτά όρια ορίζονται στο πρόγραµµα διαλέγοντας 

Accounting-> Fiscal Position και υπολογίζονται κατευθείαν οι συνολικοί φόροι, TVA 

=0 (εφόσον ο συναλλασσόµενος βρίσκεται εντός κάποιων γεωγραφικών ορίων), 

DEEE=5.5 Αν δεν έχουν καθοριστεί οι παράµετροι, τότε πιθανό είναι το σύστηµα να 

υπολογίσει λανθασµένους φόρους στο τιµολόγιο. 

Ακύρωση τιµολογίου 

Υπό κανονικές συνθήκες το openerp δεν επιτρέπει την ακύρωση του τιµολογίου, 

εφόσον έχει αναγνωριστεί. Από τη στιγµή που έγιναν οι λογιστικές εγγραφές , δεν 

γίνεται να διαγραφούν. Σε ορισµένες περιπτώσεις  είναι πιο εύκολο να ακυρώσεις το 

τιµολόγιο όταν υπάρχει κάποιο λάθος, παρά να δηµιουργηθεί πιστωτική σηµείωση και 

γίνουν δύο εγγραφές. Αυτό εξαρτάται από τη νοµοθεσία που ισχύει στην χώρα 

συναλλαγής. 

Το πρόγραµµα καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις, εγκαθιστώντας το module 

(τµήµα) account_cancel. Ύστερα, επιτρέπεται η ακύρωση, επιλέγοντας Allow 

Cancelling Entries στο πεδίο Journal corresponding. ∆ύο είναι οι περιπτώσεις που 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί η ακύρωση: 

• Οι λογιστικές εγγραφές δεν έχουν εκκαθαριστεί ή εξοφληθεί. Αν όµως 

συµβαίνει το αντίθετο, ακυρώνεται η εκκαθάριση. 

• Η λογιστική περίοδος ή το οικονοµικό έτος δεν έχει τελειώσει ακόµη. Αν 

έχει αλλάξει, τότε δε χρειάζονται αλλαγές. 
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Εφόσον έχει εγκατασταθεί το module account_cancel, θα πρέπει να είναι 

επιλεγµένο και το πεδίο allow cancelling entries και να µην έχουν εκκαθαριστεί οι 

εγγραφές. Σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρξει µια διαφορά στη συνέχεια των 

αποτελεσµάτων των τιµολογίων, γι’ αυτό θα πρέπει να ξαναδηµιουργηθεί το τιµολόγιο 

και να επαναϋπολογιστεί. 

 

Πιστωτικά σηµειώµατα / αποζηµιώσεις 

Η καταχώρηση πιστωτικού σηµειώµατος για κάποιον πελάτη είναι το περίπου 

το ίδιο µε την καταχώρηση τιµολογίου πώλησης, καθώς επιλέγεις Accounting-> 

Customers-> Customer Refunds. Για τη δηµιουργία του διαλέγουµε το τιµολόγιο, open 

ή paid, και πατάµε Refund. Τότε, δηµιουργείται ένα νέο τιµολόγιο πληρωµής στο draft 

module, ώστε να µπορούν να γίνονται διάφορες αλλαγές. 

 

Εξοφλήσεις 

Ένα τιµολόγιο χαρακτηρίζεται ως paid (εξοφληµένο) αυτόµατα από το πρόγραµµα όταν 

οι εγγραφές του τιµολογίου έχουν εκκαθαριστεί µε τις εγγραφές εξόφλησης. 

 

3.5 Λογιστικές εγγραφές 

 

Υπάρχουν πολλές µέθοδοι για τη δηµιουργία λογιστικών εγγραφών, οι οποίες 

σχετίζονται µε managing bank statements (διαχείριση τραπεζικών καταστάσεων), 

managing cash (διαχείριση µετρητών), manual journal entries (χειροκίνητες εγγραφές 

τύπου). Στο openerp επιτρέπεται η καταχώρηση χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, 

όπως η διαχείριση τραπεζικών εγγράφων και ταµειακής µηχανής. 

 

Managing Bank Statements 

Το openerp παρέχει ένα ‘εργαλείο’ για τη διαχείριση των τραπεζικών εγγράφων, 

απλοποιώντας τις λογιστικές εγγραφές. Τη στιγµή που θα εκκαθαριστεί αυτό το 

έγγραφο, τότε δηµιουργούνται αυτόµατα οι εγγραφές. Η διαδικασία που ακολουθείται 

για την καταχώρηση τραπεζικών καταστάσεων είναι Accounting-> Bank and Cash-> 

Bank Statements.  
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Εικόνα 3.6: Καταχώρηση δεδοµένων από τραπεζικά έγγραφα 

 

Τα πεδία name (όνοµα) και date (ηµεροµηνία) συµπληρώνονται αυτόµατα από 

το σύστηµα, σηµειώνοντας πως το όνοµα θα είναι αυτό που αναγράφεται στο έγγραφο. 

Έπειτα, επιλέγουµε το σωστό journal, ανάλογα µε το αν σχετίζεται µε τραπεζικούς 

λογαριασµούς ή τα µετρητά της επιχείρησης. Ακολουθεί η επιλογή του νοµίσµατος 

(currency), η οποία είναι όµοια µε αυτή του επιλεγµένου journal και γίνεται αυτόµατα, 

εφόσον έχουν καταχωρηθεί σωστά οι συντελεστές µετατροπής, Accounting-> 

Configuration-> Miscellaneous-> Currencies menu. 

 

Manual Entry  (Χειροκίνητη καταχώρηση)  

Όταν πληκτρολογείται το όνοµα του συνεργάτη, τότε αυτόµατα ξεκινάνε 

διαδικασίες για τη δηµιουργία λογαριασµού. Εφόσον, το συνολικό ποσό για τον πελάτη 

ή προµηθευτή έχει προσηµειωθεί (amount) δίνεται η εντολή πως πρόκειται για 

αποτελεσµατική πληρωµή. Ύστερα πρέπει να συµπληρωθεί το ποσό που εµφανίζεται 

στη statement line (γραµµή εγγράφου), µε αντίθετο πρόσηµο όταν πρόκειται για 

ανάληψη και θετικό για πληρωµή ή κατάθεση. 

Στο πεδίο Payment επιλέγουµε F1 για την άµεση εκκαθάριση της πληρωµής µε 

τις λογιστικές εγγραφές. 
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Import Invoices  (Εισαγωγή τιµολογίων) 

 Για να ξεκινήσουµε την καταχώρηση τιµολογίων ακολουθούµε Import Invoices-

> Add για να διαλέξουµε τα τιµολόγια των οποίων τα ποσά έχουν εκκαθαριστεί. 

Επιβεβαιώνουµε την ενέργεια µε ΟΚ και η statement line θα προστεθεί αυτόµατα µε 

την εκκαθάριση. 

 

 

Εικόνα 3.7: Εκκαθάριση από εγγραφές τραπεζικού παραστατικού 

Αν εµφανιστεί διαφορά µεταξύ της πληρωµής και του τιµολογίου που έχει 

εκκαθαριστεί, τότε την προσθέτουµε στο δεύτερο τµήµα της φόρµας write-off και 

εξηγούµε τους λόγους αυτής της διαφοράς: 

• Κέρδος ή ζηµία 

• Συναλλαγµατικές διαφορές 

• ∆ιάφορες εκπτώσεις άµεσης πληρωµής 

Όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, µε τη συµπλήρωση των σωστών ποσών, κλείνουµε 

τη reconciliation φόρµα. 

Κάποιος γνώστης της λογιστικής µπορεί να καταχωρήσει άµεσα τις λογιστικές 

εγγραφές στο bank journal µε την εξής διαδικασία: Accounting-> Journal Entries-> 
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Journal Items. Το αποτέλεσµα θα είναι το ίδιο, αλλά η διαδικασία πιο περίπλοκη και για 

έµπειρους χρήστες. 

 

Cash Management  (∆ιαχείριση µετρητών)  

Για τη διαχείριση των µετρητών χρησιµοποιείται το menu Accounting-> Bank 

and Cash->  Cash Registers. Στην αρχή της ηµέρας καταχωρείται ένα ποσό έναρξης 

(opening balance) και συνεχίζονται οι καταχωρήσεις στο µεσοδιάστηµα στο πεδίο cash 

transactions. 

 

Εικόνα 3.8: Καθορισµός Cash Register 

Όλες οι συναλλαγές της ηµέρας καταχωρούνται σε αυτή τη φόρµα. Όταν όµως 

την κλείσουµε, γενικά στο τέλος της ηµέρας, καταχωρούµε τα ποσά στο πεδίο cashbox 

και στη επιλογή closing Balance και ταυτόχρονα πραγµατοποιούνται οι κατάλληλες 

λογιστικές εγγραφές στο σύστηµα. Σηµειώνεται πως τα calculated balance και cashbox 

balance πρέπει να έχουν το ίδιο ποσό όταν ‘κλείσουµε’ το πεδίο cashbox. 
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Automatic Reconciliation (αυτόµατη εκκαθάριση) 

Όταν πρόκειται για αυτόµατη εκκαθάριση, το σύστηµα αναζητά για εγγραφές 

που αφορούν ποσά για εκκαθάριση προκειµένου να την πραγµατοποιήσει άµεσα. Σε 

συνδυασµό µε το επίπεδο δυσκολίας που διαλέγει κάποιος µε την έναρξη της 

εφαρµογής, το λογισµικό θα εκκαθαρίσει από δύο µέχρι εννιά καταχωρήσεις 

ταυτόχρονα. Για παράδειγµα, αν κάποιος διαλέξει επίπεδο πέντε, θα εκκαθαριστούν 3 

τιµολόγια και δύο πληρωµές αν ταιριάζουν τα συνολικά ποσά.  

 

 

Εικόνα 3.9 : Φόρµα αυτόµατης εκκαθάρισης 

 

Για να ξεκινήσει η εκκαθάριση επιλέγουµε Accounting-> Periodical Processing-> 

Reconciliation-> Automatic Reconciliation, ζητώντας τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Accounts to Reconcile: επιλέγουµε το λογαριασµό που θέλουµε να 

εκκαθαριστεί 

• Dates to take into consideration: τις ηµέρες που θέλουµε να αφορά η 

εκκαθάριση 

• Reconciliation Power: από 2 µέχρι 9 

• Επιλέγουµε στο checkbox write-off, για τον καθορισµό ύπαρξης ή όχι διαφοράς 

στις πληρωµές 

• Πληροφορίες που χρειάζονται για την προσαρµογή. 
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Manual Reconciliation  (χειροκίνητη εκκαθάριση)  

Σε αυτήν την περίπτωση, ‘ανοίγουµε’ τις εγγραφές του λογαριασµού που 

θέλουµε να εκκαθαρίσουµε µέσω του µενού-> Accounting-> Periodical Processing-> 

Reconciliation-> Manual Reconciliation. Αφότου γίνει αυτό, εµφανίζονται από το 

σύστηµα όλα τα ποσά στα πεδία credit και debit. Όταν αυτά είναι ίσα, πατάµε το 

Reconcile Entries πλήκτρο ώστε να εκκαθαριστούν οι καταχωρήσεις. 

 

Εικόνα 3.10 : Μη εκκαθαρισµένες λογιστικές εγγραφές 

 

Για παράδειγµα, αν θελήσει κάποιος να εκκαθαρίσει τις παρακάτω συναλλαγές: 

 

Date              Ref.           Description              Account           Debit               Credit  

12 May 11   INV23       Car hire                       4010                544.50    

25 May 11   INV44       Car insurance            4010                 100.00    

31 May 11   PAY01      Invoices n° 23, 44     4010                                          644.00 

 

Για την εκκαθάριση το πρόγραµµα αναγνωρίζει µια διαφορά της τάξεως του 0.5. και οι 

επόµενες πιθανές ενέργειες είναι η µη πραγµατοποίηση εκκαθάρισης, και ο πελάτης τα 

λάβει ένα αίτηµα για 0.5, ή θα γίνει η εκκαθάριση και θα γίνει προσαρµογή για 0.5, τα 

οποία θα ληφθούν από άλλο λογαριασµό. 

 Σε αυτό το σηµείο το openerp θα πραγµατοποιήσει τις εξής καταχωρήσεις 

αυτόµατα: 
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Write-off account 

 

Date                             Ref.         Description                                      Account          Debit         Credit 

 Date                            Ref.          Description                                     Account          Debit         Credit  

03 Jun 11                 AJ001     Adjustment: profits and losses         4010                                    0.50  

03 Jun 11                 AJ001    Adjustment: profits and losses          XXX                  0.50 

 

Τα δύο τιµολόγια και η εξόφληση θα εκκαθαριστούν στην πρώτη γραµµή προσαρµογής 

και θα χαρακτηριστούν αυτόµατα ως paid. 

 

3.6 Financial analysis  (χρηµατοοικονοµική ανάλυση) 

Προκειµένου να είναι πιο έγκυρη η εικόνα της επιχείρησης, οι λογιστικές 

αναφορές του openerp eείναι ευµετάβλητες και υπολογίζονται σε πραγµατικό χρόνο. 

Αυτό δίνει τη δυνατότητα αυτοµατοποίησης κάποιων ενεργειών αλλά παράλληλα και 

λειτουργικών αλλαγών σε περίπτωση επιχειρησιακού ή τοπικού προβλήµατος (µη 

πληρωµή κάποιου πελάτη, projects εκτός προϋπολογισµού). 

Το accounting module παρέχει διαρκώς αναφορές και χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις για τις συναλλαγές της επιχείρησης, αλλά αντιµετωπίζει ταυτόχρονα και 

το θέµα της φορολόγησης αγορών και πωλήσεων. 

 

Reporting  (Αναφορές) 

Το openerp διαθέτει πολλαπλά εργαλεία διαχείρισης λογαριασµών των πελατών 

και προµηθευτών. Πιο αναλυτικά, πραγµατοποιείται χρηµατοοικονοµική ανάλυση των 

συνεργατών,  έτσι ώστε να λαµβάνονται οι πιο κατάλληλες αποφάσεις. 

Όταν καταγράφεται στο σύστηµα κάποιος συναλλασσόµενος τότε 

αποθηκεύονται αυτόµατα τα στοιχεία του στο Accounting Dashboard και 

παρουσιάζεται ένα γράφηµα µε τους εισπρακτέους λογαριασµούς (Accounting-> 

Reporting-> Dashboard-> Accounting Dashboard) 
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Εικόνα 3.11: Accounting Dashboard 

 

Στον παραπάνω πίνακα, το γράφηµα στα δεξιά Aged Receivables 

αντιπροσωπεύει τους εισπρακτέους λογαριασµούς ανά εβδοµάδα και φανερώνει το 

ποσό των οφειλετών για κάθε εβδοµάδα. 

 Αναλυτικότερα, µια αναφορά για aged balance (ετήσια ισορροπία) προέρχεται 

αν επιλέξουµε Accounting-> Reporting-> Generic Reporting-> Partners-> Aged Partner 

Balance. 

 

Εικόνα 3.12: Ετήσια ισορροπία για περίοδο 30 ηµερών 
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Όταν ζητάµε αυτό το είδος αναφοράς, το σύστηµα καταγράφει την επωνυµία 

της εταιρείας, το οικονοµικό έτος και το µέγεθος διαστήµατος της ανάλυσης. Ύστερα 

υπολογίζονται οι πιστώσεις ανά περίοδο και στο τέλος παρουσιάζονται όλοι οι πιστωτές 

για τον τελευταίο µήνα, τους δύο προηγούµενους µήνες, ανάλογα πως θα ζητηθεί. 

 Για την ανάλυση των εταίρων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η Partner Balance 

(καρτέλα εταίρων) ως εξής Accounting-> Reporting-> Generic Reporting-> Partners-> 

Partner Balance. Σε αυτό το σηµείο εµφανίζει ένα αρχείο pdf παρουσιάζοντας την 

καρτέλα πίστωσης. 

 

Εικόνα 3.13: Partner Balance 

 

Αν χρειαστεί κάποιος περισσότερες πληροφορίες για τους εταίρους, µπορεί να 

χρησιµοποιήσει τα Partner Ledgers (καταχώρηση εταίρων) µέσω του µενού-> 

Accounting-> Reporting-> Generic Reporting-> Partners-> Partner Ledger. 
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Εικόνα 3.14: Partner Ledger 

 

3.7 Φορολόγηση  

Μία από τις πιο σηµαντικές λειτουργίες του προγράµµατος είναι ο καθορισµός 

φόρου στις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές και σχετίζονται µε τους γενικούς 

λογαριασµούς και τη φορολογία. Για να καταχωρηθεί ο φόρος για µια νέα συναλλαγή 

πατάµε Accounting-> Configuration-> Financial Accounting-> Taxes-> Taxes. 
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Εικόνα 3.15: Definition of tax (καθορισµός φόρου) 

Σύµφωνα µε τη φόρµα που εµφανίζεται συµπληρώνουµε τα πεδία: 

• Tax name: το όνοµα του φόρου (π.χ. 12% πωλήσεις VAT) 

• Tax Type: καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού του φόρου (ποσοστό, 

συγκεκριµένο ποσό, καθόλου ποσό, ή κωδικό Python) 

• Applicability: εάν το βασικό ποσό παραµένει ίδιο -> always, αλλιώς value-> is 

given by Python Code 

• Amount: εξαρτάται από τον τύπο του φόρου και είναι µεταβαλλόµενο όταν tax 

type=percentage, ενώ παραµένει σταθερό όταν tax type=fixed amount 

• Include in base amount: ο φόρος υπολογίζεται στο βασικό ποσό 

• Domain: χρησιµοποιείται σε συγκεκριµένες εφαρµογές και όχι σε ολόκληρο το 

openerp σύστηµα 

• Invoice tax account: ένας γενικός λογαριασµός χρησιµοποιείται για την 

καταγραφή της φορολόγησης των ποσών 
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• Refund tax account: ένας γενικός λογαριασµός χρησιµοποιείται για την 

καταγραφή επιστροφής φόρου 

• Tax on children: στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται φόρος στον ήδη 

υπολογισµένο φόρο για τους child accounts 

• Tax included in price: η τελική αξία περιλαµβάνει τον φόρο 

• Tax application: επιλέγεται για να δείξουµε το πεδίο εφαρµογής του φόρου 

(sales-purchase-all transactions) 

• Child tax accounts: άλλοι λογαριασµοί που χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό του φόρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 Επίλογος-Συµπεράσµατα 

 

Είναι γεγονός πως τα συστήµατα διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων ανοιχτού 

κώδικα έχουν διεισδύσει δραστικά στην παγκόσµια αγορά, αλλά παράλληλα 

παρατηρείται µια επιφυλακτικότητα στη χρήση τους εξαιτίας της περιορισµένης 

υποστήριξης προς τους χρήστες τους. Παρ’ όλη την τεχνολογική ανάπτυξη αυτών των 

λογισµικών φαίνεται να µην υπάρχει πλήρης αξιοπιστία για την υποστήριξη του 

εσωτερικού ελέγχου των συναλλαγών και γενικότερα της πορείας µιας επιχείρησης. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως οι σηµαντικότεροι λόγοι υιοθέτησης ενός 

πληροφοριακού συστήµατος ανοικτού κώδικα είναι όχι µόνο το χαµηλό κόστος, αλλά η 

ευελιξία και απουσία κάποιου προµηθευτή. Ωστόσο, πριν από την υιοθέτηση 

οποιουδήποτε λογισµικού κρίνεται απαραίτητη η λεπτοµερής εξέταση των αναγκών της 

επιχείρησης σε συνδυασµό µε το µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη η καλή ενδο-επιχειρησιακή γνώση καθώς και το κόστος που 

µπορεί να έχει η προσαρµογή του προσωπικού στο εκάστοτε πρόγραµµα. ∆εν θα πρέπει 

να αγνοήσουµε τις συνεχόµενες αναβαθµίσεις των εκδόσεων που γίνονται στα 

λογισµικά αυτά και που τα καθιστούν αρκετά περίπλοκα. Ίσως αυτή η περιπλοκότητα 

οδηγήσει µελλοντικά σε µια αρκετά αξιόπιστη υποστήριξη για την πορεία µια 

επιχείρησης. 

Το σύστηµα openerp που µελετήθηκε στη συγκεκριµένη εργασία, αποτελεί µια 

σχετικά καλή επιλογή για τον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων, µε στόχο την 

αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών και τη µείωση του κόστους. Τα 

αποτελέσµατα της εφαρµογής είναι ορατά σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, καθώς 

παρέχει λειτουργική ποιότητα, ακόµη και αν µειωθεί η ένταση του ανθρώπινου 

δυναµικού. Σχετικά µε το λογιστικό έλεγχο, παρακολουθούνται λεπτοµερώς όλες οι 

κινήσεις του συστήµατος και πραγµατοποιείται άµεση παραµετροποίηση των στοιχείων 

προς επεξεργασία. 

Όµως, για να αποτελέσει το openerp ως αξιόπιστη και βέλτιστη λύση θα πρέπει 

να λυθούν ορισµένα προβλήµατα (κάποια από αυτά αναφέρονται παρακάτω). Παρόλα 

αυτά, αν πραγµατοποιηθούν οι κατάλληλες προσαρµογές και η υποστήριξη από πλήρως 

καταρτιζόµενα άτοµα, µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στην οργάνωση και 

αποδοτικότητα της επιχείρησης. 
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OPENERP 

 

� Έχει γίνει εξελληνισµός της εφαρµογής, αλλά για την εισαγωγή 

ελληνικής µετάφρασης χρειάζεται γνώσεις 

� ∆εν είναι ‘βαριά’ η ολοκληρωµένη µορφή του 

� Πρόκειται για ευέλικτο erp 

� Υπάρχουν manuals για την καθοδήγηση της εγκατάστασής του  

� Υποστηρίζεται από την Saas εφαρµογή της εταιρείας Tiny για την 

προσαρµογή στο περιβάλλον, µε µικρό κόστος  

� Είναι λίγο περίπλοκο λογισµικό 

� ∆εν υπάρχει τοπικός εταίρος 

� Μεγάλη ανάπτυξη στο εξωτερικό 

� Πραγµατοποιείται άµεση παραµετροποίηση των στοιχείων, γεγονός που 

βελτιώνει και ενισχύει τον εσωτερικό έλεγχο. 

� Καλύπτει αρκετές ανάγκες µιας επιχείρησης αφού διαθέτει περισσότερα 

από διακόσια modules. 

� ∆εν εφαρµόζεται µέχρι στιγµής e-banking µέσω του openerp  

� Εφαρµόζεται ανεξάρτητο chart of taxes σε ορισµένες περιπτώσεις 

� Παρουσιάζεται  δυναµικά ολοκληρωµένο accounting dashboard  

� Εµφάνιση των λογαριασµών σε µορφή ‘δέντρου’ για 

αποτελεσµατικότερο έλεγχο 

� Αυτοµατισµός συχνά επαναλαµβανόµενων έργων 

� Σύνδεση µεταξύ γενικής και αναλυτικής λογιστικής, αλλά ξεχωριστή 

αντιµετώπιση των λειτουργιών τους 
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